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Paisatge urbà / on sempre hi ha costeres / amunt i avall / que ens recorden / l’origen / d’antics relleus / 

de llomes i fondàries / on s’ha assentat / l’Ontinyent que ara puja / per Tomàs Valls / i que potser / 

davalla / pel Delme o / -pots triar altres rutes- / pel Cantalar / de Sant Carles –o l’altre / de Sant Vicent. I 

sempre arribaràs / a un lloc que els peus / on els ulls / fan abastable. / I no has provat / d’anar per les 

travesses?” 

David Mira 

1 DOCUMENT D’ANÀLISI 
 

1.1 INTRODUCCIÓ 

 

1.1.1 LA IMPORTÀNCIA DE LA MOBILITAT 

El funcionament adequat d'una ciutat requereix d'un sistema de mobilitat que articule un únic 
mercat de treball, d'habitatge i de producció, canvi i consum. L'estructura urbana i el sistema 
d'accessibilitat estan interrelacionades: els preus del sòl es veuen influenciats per les 
expectatives al voltant de l'accessibilitat de les diferents zones, generada pel sistema de 
transport, però també segons la regulació urbanística i segons la divisió econòmica i social 
heretada. En general com més segregats estiguen els usos urbans més gran serà la necessitat de 
moure’s, independentment de la modalitat utilitzada. 

La mobilitat té unes peculiaritats específiques. En primer lloc, la demanda és derivada (és un 
mitjà per realitzar una altra activitat), presenta una clara unicitat temporal i espacial i pot 
generar economies d'escala i de producció conjunta. En segon lloc, presenta fortes 
indivisibilitats, tant pel desequilibri entre unitats d'oferta i demanda com per l'existència 
d'elements comuns en el procés de producció (xarxes, estacions, senyalitzacions), qüestió que 
complica el càlcul i imputació dels costos. Finalment, genera quantioses externalitats i està 
sotmesa a una forta regulació. En tercer lloc, esdevé un sector econòmic en sí amb cada vegada 
més pes. 

i. Externalitats 

El sector de la mobilitat, especialment les infraestructures de transport i l'ús que se'ls dóna 
genera nombroses externalitats. Les externalitats positives estan associades a l'ampliació dels 
efectes de xarxa i en permetre les economies d'aglomeració en una major extensió geogràfica. 
D'altra banda, els efectes externs negatius es poden classificar, tècnicament, en costos financers 
directes (vigilància, accidents), costos financers indirectes (per exemple quan l'excés de 
circulació privada provoca congestió), els costos reals no financers (soroll i contaminació) i els 
costos físics no financers. 

Segons un informe de l'Observatori del Risc de l'Institut d'Estudis de la Seguretat cada any moren 
de malalties relacionades amb la pol·lució més de 200.000 europeus. D'altra banda, el 70% de 
les ciutats europees que superen el mig milió d'habitants soporten un nivell de contaminació 
per sobre del que aconsellat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).  

Afortunadament, ja fa anys que els moviments socials primer, i els líders mundials després, s'han 
adonat que la situació no es pot perllongar molt de temps. Ja el 1992, en la conferència de les 
Nacions Unides de Rio sobre Medi Ambient va adoptar l'Agenda 21 per orientar els països a 
aplicar polítiques encaminades a fomentar un desenvolupament sostenible. Dos anys més tard, 
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a la Cimera de la Terra, es va arribar a la conclusió que només es pot aspirar a un 
desenvolupament econòmic sostenible si els esforços comencen en els àmbits locals. Per tant 
hem de dissenyar u gestionar les ciutats de manera sostenible. 

El teorema de localitat1 ens suggereix que és molt més eficaç enfrontar-se al problema des del 
nivell local (ja sigui en termes d'efectes com en termes de subjectes i autoritat) que no des del 
nivell global, on molt sovint les autoritats estan absents, els subjectes contaminants estan 
allunyats, les interdependències entre accions de subjectes estan més allunyades i la incertesa 
sobre la mesura dels fenòmens i sobre les cadenes causals és més rellevant. 

Supeditar, en el disseny de les ciutats, les necessitats de mobilitat al transport privat ha tingut 
conseqüències importants pel que fa a la pol·lució. El cotxe és avui dia un dels causants més 
importants de la contaminació atmosfèrica amb conseqüències nefastes per al medi ambient 
i també per a la salut humana. 

Durant els últims anys, l'increment del trànsit ha estat continu i exponencial. Tot i que s'han fet 
molts esforços per aconseguir que cada vegada els vehicles facen menys soroll, aquests 
continuen sent la causa principal del soroll ambiental. I és el cotxe privat particularment, en ser 
el que copa les vies públiques, el causant més important de contaminació acústica. El soroll és 
un contaminant susceptible d'afectar la salut de les persones i la seva qualitat de vida ja que, a 
més de tenir incidència sobre la salut (pèrdua de capacitat auditiva, molèsties, nerviosisme, 
interferències en el son etc.), també influeix en la comunicació i el comportament. 

Un altre dels grans problemes que causa la preponderància i l'excessiu ús del vehicle privat és el 
de les congestions, els costos van més enllà de la pròpia incomoditat. La congestió disminueix 
la competitivitat empresarial i la producció experimenta retards. Així mateix, obstaculitza el 
comerç per unes operacions de proveïment difícils, amb retards i pèrdues de temps, etc. 
Igualment els embussos duren més enllà de les hores punta i perllonguen el temps de viatge 
dels treballadors, causant un malbaratament de temps productiu, d'oci o de son. Els transports 
públics participen també de la congestió circulatòria, el que els converteix en serveis irregulars 
i lents i els fa perdre l'eficàcia inicial amb la qual van ser pensats. Això, al mateix temps, condueix 
a un increment dels costos, un deteriorament de la imatge de l'empresa de transport ia la pèrdua 
de viatgers. Aquest fenomen l'anomenem "cercle viciós del transport públic". Per als 
treballadors l'impacte econòmic també és important, els cotxes en circulació lenta o aturats amb 
el motor encès consumeixen energia que costa diners, afecten el medi ambient i, per tant, la 
qualitat de vida dels treballadors es veu deteriorada, així com la de les poblacions que es troben 
al voltant dels vials. Les congestions de trànsit, segons les estimacions de l'OCDE costen 
anualment als països desenvolupats un 2% del PIB en termes de temps perdut, major despesa 
en combustible, deteriorament ambiental i urbà així com accidents. Segons aquests 
percentatges, a Espanya, la xifra seria d'uns 15.000 milions d'euros, una quantitat similar als 
pressupostos d'algunes comunitats autònomes2. 

L'obligació de destinar sòl urbà a l'aparcament dels vehicles suposa també un cost addicional, 
especialment en aquells casos on hi ha manca de sòl o aquest té un preu elevat. Posem l'exemple 
dels treballadors que es desplacen cada dia al seu lloc de treball i que ho fan amb el seu vehicle 
particular. Tant a les zones del centre de la ciutat, on es localitzen nombroses empreses, com en 
els polígons industrials i empresarials es destina una important porció d'espai i diners a 
l'aparcament dels treballadors. 

                                                           
1 (Camagni, Capello, Nijkamp, 1996)  
2 (INFRAS, 2004) 
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Un automòbil necessita almenys 20 m2 per estacionar i el doble per circular; resulta paradoxal 
que l'espai dedicat a transport dels treballadors sigui més gran que el que ocupa un treballador 
a la seva oficina. Per exemple, en una zona industrial com la d’Ontinyent on acudeixen 
diàriament 4.040 treballadors de la industria, dels quals el 86,1% van en cotxe (segons dades de 
la nostra enquesta), es necessitarien 69.578,80 m2 per aparcar els vehicles. És un sòl industrial 
amb un alt valor monetari que es podria destinar a altres usos: més fàbriques, zones verdes, 
d'esbarjo, etc. 

L'efecte extern més greu i costós socialment, amb un major cost en termes sanitaris i psicològics 
és, sens dubte, el dels accidents de trànsit. L'excés de circulació, les prestacions 
desproporcionades dels vehicles que posen a disposició dels conductors arribar a velocitats i 
acceleracions molt per sobre del que diuen les normes, el dubtós zel amb què s'apliquen les 
mateixes i les mancances en l'estat i disseny d'infraestructures, causen anualment llargues llistes 
de defuncions i ferits. Això no es tradueix només en dolor humà, sinó també en un augment de 
les despeses sanitàries per a l'administració. En aquest cas, també trobem el problema, no 
solucionat, de la interiorització en el cost d'aquest efecte extern i, malauradament, en aquest 
fet s'uneix la falta de racionalitat, tant en termes individuals com institucionals, a l'hora d'avaluar 
la magnitud del mateix. 

Finalment, les infraestructures de transport generen interferències en els ecosistemes (en la 
seves vessants social i natural). Si no es dissenyen adequadament poden posar en perill la vida 
de persones i éssers vius. Són barreres des del punt de vista de l'accessibilitat. A les ciutats 
impedeixen el contacte entre la gent i les activitats i, pel que fa a l'aspecte mediambiental, 
trenquen ecosistemes, poden impedir els cursos dels torrents, etc. 

ii. Objectius de la mobilitat sostenible 

La redacció d’un Pla de Mobilitat Urbana sostenible s’estructura com la ferramenta estratègica 
fonamental per satisfer les necessitats de mobilitat de les persones en les àrees 
metropolitanes amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida. No es tracta només de realitzar 
un anàlisi acurat i generar una sèrie de propostes dirigides a assolir l’objectiu de desenvolupar 
un sistema de mobilitat eficient per al desplaçaments de persones i bens sino també de tenir en 
compte de manera transversal les relacions i els efectes amplis de la mobilitat: espai públic, medi 
ambient, estructura urbana, etc. 

S'han estructurat 10 grans objectius del PMUS perquè, amb els programes i mesures que es 
proposen en el document s’aconsegueixca efectivament un canvi modal a la ciutat cap a pautes 
de desplaçament més sostenibles. 

Es objectius genèrics són els següents: 

1. Assegurar i potenciar que el vianant siga el principal protagonista de la mobilitat a la ciutat. 

2. Consolidar i afavorir l'expansió de la bicicleta com a mode de transport general i quotidià 
dels ciutadans. 

3. Aconseguir una major quota de participació del transport públic en els desplaçaments 
urbans. 

4. Revisar i redefinir una jerarquia viària a la ciutat que permeta una millor ordenació dels 
fluxos de trànsit per la mateixa. 

5. Organitzar l'espai destinat a l'estacionament en superfície. 

6. Afavorir la descarbonització del sistema de transport. 
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7. Fer de la dissuasió i la prevenció la base de la disciplina circulatòria a la ciutat. 

8. Millorar la seguretat viària i la convivència pacífica entre tots els usuaris de la via. 

9. Aconseguir una ciutat accessible per a tots els ciutadans. 

10. Millorar la gestió de la mobilitat. 

 

1.1.2 LA MOBILITAT SOSTENIBLE EN LES CIUTATS MITJANES 

Per finalitzar el marc d’anàlisi presentarem deu tendències que no només Ontinyent, sinó el 
conjunt de ciutats xicotetes i mitjanes del sud d’Europa, estan enfrontant i que ens han de servir 
per trobar punts de referència i bones pràctiques de les que podem aprendre. 

1. Major dependència al vehicle privat 

Moltes vegades les ciutats mitjanes reprodueixen els pitjors hàbits en quant a l’ús i abús del 
cotxe. La majoria d’elles presenten taxes molt altes de desplaçaments en vehicle privat. 

2. Problemes d’abastiment per a àrees de baixa densitat 

Quan l’estructura urbana està configurada per entorns densos junt a àrees residencials de baixa 
densitat apareixen dificultats per abastir als residents d’aquests segons espais amb transport 
públic o donar-los facilitats per desplaçar-se amb mitjans no motoritzats. 

3. Dificultat per implementar transport de masses 

És precisament per la baixa densitat i per la relativa desconnexió de la trama urbana que es fa 
difícil implantar mitjans de transport públic col·lectius tradicionals com el metro, el tramvia i, en 
menor mesura, l’autobús. 

4. Aposta per la mobilitat no motoritzada 

És per això que moltes de les mesures amb més èxit en les ciutats mitjanes van dirigides a 
augmentar el número de desplaçaments a peu i en bicicleta. 

5. Augment de l’eficiència basada en la tecnologia 

A més, l’aparició de noves tecnologies i les continues innovacions en el sector de la mobilitat ens 
permeten desenvolupar nous esquemes (apps, transport baix demanda, compra anticipada) que 
poden millorar l’eficiència del transport públic. 

6. Innovacions en transport públic 

Llavors, per a la implementació de millores estructurals en el sistema de transport públic caldrà 
contemplar no només mesures ortodoxes sinó els esquemes més innovadors dels que s’estan 
implantant arreu del món. 

7. Acords público-privats 

Les mesures innovadores passen quasi sempre per realitzar acords duradors i revisables entre 
distintes parts. Per exemple les administracions públiques i les empreses poden proveir 
col·lectivament mitjans de transport als treballadors fins a les zones industrials, es poden 
establir incentius per als desplaçaments al treball en bicicleta, etc. 
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8. Provisió coordinada de serveis 

La coordinació en la provisió de serveis esdevé imprescindible: suposa la governança conjunta 
d’horaris, infraestructures i tarifes per a facilitar els desplaçaments i augmentar la fiabilitat del 
sistema. 

9. Vehicle elèctric 

En les ciutats mitjanes, amb forta dependència del cotxe privat, és especialment important 
complementar l’oferta de transport públic i el foment de la mobilitat no motoritzada amb 
sistemes individuals o compartits de vehicles elèctrics que poden abastir fàcilment les zones 
menys densament poblades. 

10. Participació ciutadana 

Per últim, les ciutats mitjanes i xicotetes que aconsegueixen establir mesures que funcionen ho 
fan apostant per mecanismes de participació ciutadana, que permeten dissenyar conjuntament 
solucions, respondre eficientment a la demanda i avaluar de forma continuada els hàbits dels 
usuaris.  

 

1.1.3 PREMISSES DE TREBALL 

Per a assolir els objectius generals del PMUS d’Ontinyent esmentats a l’apartat anterior el treball 
de diagnòstic i proposta es basarà en 8 premisses estructurants: 

1. Un PMUS per a la no-expansió. Malgrat que el PGOU d’Ontinyent de 2007 preveu un 
creixement de la ciutat que hauria d’assolir els 50.000 habitants el 2017 les xifres del padró 
s’han mantingut estable des de 2006 amb un pic el 2010 de 37.935 habitants; en 2014 la 
xifra era de 36.180. Després de l’esclat de la bombolla immobiliari i observant les pautes 
demogràfiques del País no preveiem un creixement de la ciutat en els pròxims 10 anys i, per 
tant, tampoc una expansió de la superfície construïda.  

2. Canvi de perspectiva: de la demanda a l’oferta. La construcció indiscriminada de nova 
infraestructura no és la millor manera de resoldre els problemes de mobilitat. En este PMUS 
optarem per optimitzar la gestió de la infraestructura existent, el foment de les opcions de 
transport més sostenibles i el canvi d’hàbits.  

3. Priorització de l’accessibitat. Els objectius i els mitjans del PMUS estaran dirigits a garantir 
l’accés als distints punts de la ciutat per a tota la població, donant suport als mitjans de 
mobilitat sostenible i no necessàriament permetent l’ús indistint de qualsevol dels modes.  

4. La mobilitat com a palanca de transformació urbana. Com hem vist, la mobilitat genera 
nombroses externalitats, també de positives. Les mesures del PMUS aniran dirigides a 
millorar la qualitat de vida i el dinamisme urbà. Transformar la manera en què ens movem 
és una ferramenta adequada per millorar el conjunt de la ciutat.  

5. Potenciació de l’impacte social, econòmic i mediambiental. El PMUS adreça el triple 
objectiu de maximitzar l’impacte social, econòmic i medioambiental de les mesures 
proposades. En primer lloc busca millorar l’eficiència del sistema de mobilitat per 
incrementar la del sistema productiu i estalviar temps i recursos. En segon lloc cerca la 
inclusió de col·lectius vulnerables i la millora del benestar dels mateixos. En tercer lloc té per 
objectiu el reducció de la contaminació, de la congestió, i de les barreres als sistemes 
naturals. 
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6. Treball multi-escalar. L’anàlisi, la diagnosi i les propostes no es fixaran només en l’escala 
urbana sinó que farem un especial èmfasi en les escales del carrer i el barri on apareix la 
mobilitat més quotidiana i on l’espai públic i la qualitat del disseny urbà són claus; i també 
en l’escala territorial entenent la posició d’Ontinyent en el sistema de ciutats del País 
València, les Comarques Centrals i la Vall d’Albaida.  

7. Coordinació de modes. Complementarietat abans que especialització. Per l’escala 
d’Ontinyent no es traca de fomentar la intermodalitat (ús consecutiu de distints modes de 
mobilitat) sinó de coordinar les distintes maneres de desplaçar-se en termes 
d’infraestructures, horaris, tarifes, etc. 

8. Un PMUS a escala humana. El PMUS ha de facilitat la millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans i les ciutadanes d’Ontinyent més enllà de la reordenació de fluxes i les propostes 
de grans obres infraestructurals. 

9. Dret a la mobilitat. El PMUS garantirà la possibilitat d’accedir als distints punts de la ciutat: 
equipaments, habitatges, llocs de treball, oci i consum, especialment per als col·lectius que 
no poden optar a la mobilitat privada (tercera edat, infància, immigrants) i evitarà biaixos 
de gènere a l’hora de realitzar les propostes.  

10. Un PMUS com un procés escalable obrint la possibilitat per al testeig. La política pública 
oblida massa sovint els avantatges dels assajos de mesures i de l’aprenentatge basat en l’ús, 
el comportament dels ciutadans i la participació. Plantegem un horitzó temporal a 10 anys 
amb mesures d’aplicació immediata que s’aniran consolidant i s’aniran definint fins 
implementar les definitives.   
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1.2 MARC DE REFERÈNCIA  

1.2.1 JUSTICIFICACIÓ 

Encara que a dia d'avui ens siga mitjanament familiar, la ‘mobilitat’ és un concepte de 
relativament nou plantejat com a alternativa a el de ‘transport’. Mentre que el transport es 
relaciona específicament amb una perspectiva tècnica i material, la mobilitat aspira a integrar 
sota una mateixa visió els diferents tipus de desplaçaments que es fan en la ciutat. Des d'una 
òptica transversal i anant més enllà dels efectes ecològics del transport, la mobilitat incorpora 
nous elements en el debat, com són la qualitat de vida, el desenvolupament econòmic, la gestió 
intel·ligent dels recursos o la convivència ciutadana. 

Aquesta amplitud de mires està en sintonia i es relaciona de manera directa amb la cerca d'un 
desenvolupament sostenible, un desafiament que constitueix tot un nou marc de treball a l'hora 
de fer ciutat. Mentre que l'urbanisme europeu del segle XX va prioritzar el creixement econòmic, 
ara que el problema de la limitació dels recursos s'ha tornat ineludible, la prosperitat i l'avanç 
de les ciutats passen per treballar simultàniament des dels tres vessants de la sostenibilitat: 
economia, medi ambient i societat. 

Descrit des de l'àmbit europeu, el desenvolupament sostenible es va introduir en el marc 
legislatiu espanyol en 2011 amb la Llei d'Economia Sostenible; en aquesta llei es reconeixia la 
necessitat de donar intervenció administrativa a la mobilitat. També en 2011, sobre aquesta 
base es va aprovar la Llei de Mobilitat de la Comunitat Valenciana (LMV). 

La LMV reconeix la importància de la mobilitat i advoca per la planificació i la gestió. Per a això 
articula competències estatals i autonòmiques en acord de l'Estatut d’Autonomia de la 
Comunitat Valenciana, i reparteix al seu torn funcions entre la Generalitat i les autoritats locals. 

Sobre eixa base, és competència de la Generalitat la potestat normativa en relació amb la 
mobilitat de les persones, dels serveis de transport públic i de les seues infraestructures dins de 
la Comunitat Valenciana; la planificació, execució i manteniment de les infraestructures de 
transport interurbà, excepte aquelles que siguen d'interès general de l'Estat; la provisió dels 
serveis de transport públic interurbà de viatgers dins de la Comunitat Valenciana; i la potestat 
inspectora i sancionadora en relació amb les seues competències. 

En continuïtat, les competències municipals abasten la promoció de patrons equilibrats de 
mobilitat urbana, especialment en relació amb els desplaçaments a peu i altres maneres no 
motoritzades; la planificació, execució i manteniment de les infraestructures de transport urbà; 
i la provisió dels serveis de transport públic dins dels nuclis urbans. 

Per a concretar aquests objectius, la LMV posa a la disposició de l'administració els Plans de 
Mobilitat. Aquests plans són instruments que concreten, en un àmbit o implantació 
determinada, el pas progressiu cap a patrons més equilibrats de mobilitat, amb participació 
creixent de les maneres no motoritzades i del transport públic. En el contingut dels plans es 
defineixen les accions i estratègies a emprendre per a avançar en aquesta adreça, servint de 
marc de referència a la planificació del servei de transport públic, de les infraestructures de 
mobilitat i al tractament de l'espai públic. 

Els Plans de Mobilitat descrits per la llei són quatre: municipals, supramunicipals (d'àmbit 
comarcal o metropolità), d'implantacions singulars de nova creació que puguen generar un gran 
nombre de desplaçaments i d'implantacions singulars de similars característiques ja existents. 
De tots ells, atès que per als segons no s'estableix cap criteri d'obligatorietat i que els dos últims 
se cenyeixen a un àmbit puntual, els Plans Municipals de Mobilitat Sostenible (PMUS) 
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posseeixen una importància clara i subratllada en establir la LMV que, de forma obligatòria, tota 
ciutat de més de 20.000 habitants dispose del seu propi PMUS. 

L'espai municipal assumeix així un alt protagonisme en matèria de mobilitat. La decisió resulta 
encertada, atès que l'especificitat local és un àmbit d'actuació concret i diferenciat que ajuda a 
distingir el “trànsit de vehicles a motor” de la “mobilitat urbana”. És a dir, a incidir en aquella 
obertura de mires que es reivindicava com a nou punt de partida. 

Per la seua incidència en el dia a dia de les persones, la mobilitat ha de trencar l'habitual 
armadura tècnica de la planificació i passar a ser encarada amb criteris de proximitat, des de 
l'experiència i el diàleg ciutadà, atenent a la seua interrelació amb la resta de dinàmiques 
urbanes, parant atenció a l'entorn habitat i als ritmes quotidians que -de manera freqüentment 
desapercebuda- donen sentit i construeixen la ciutat que vivim. 

1.2.2 ANTECEDENTS 

La mobilitat és un camp de treball de formulació relativament recent, però no per açò unitari o 
verge. Les propostes contingudes en este document recauran sobre la ciutat, una realitat de 
naturalesa complexa i intersectorial com també ho és la sostenibilitat, principi bàsic del treball. 
És necessari vèncer la tendència a tractar la realitat urbana des de compartiments estancs, la 
relació entre àrees de gestió ha de potenciar-se, la distància entre plans i projectes estrènyer-
se. El PMUS d'Ontinyent vol ser una oportunitat en eixe sentit. 

En este apartat es desenvolupa un estudi de totes les pautes, directrius i actuacions que 
precedeixen a l'elaboració del PMUS d'Ontinyent. El treball de recerca documental contingut a 
continuació recopila instruments, projectes i programes de diferent procedència. El conjunt 
d'antecedents estudiats té diferents graus d'impacte i d'escala, uns són passats, uns altres estan 
en marxa i alguns encara per desenvolupar. Tots estan relacionats amb el nostre àmbit de 
treball, des del qual ens proposem a més la tasca de posar en relació tot el treball previ per a 
facilitar una acció transversal i articulada. 

i. Planificació urbanística municipal 

Si ben els PMUS estan jurídicament deslligats de la planificació urbanística, és fonamental cobrir 
l'espai que existeix en aqueixa separació artificial. La mobilitat no és un annex ni una 
subordinada de l'urbanisme, sinó que tots dos elements es condicionen mútuament. Els avanços 
tecnològics en matèria de transport han alterat al llarg de la història els models d'ocupació 
urbana (per exemple, la urbanització difusa no s'entendria sense l'aparició del vehicle privat); al 
seu torn, les pautes socials de mobilitat són resultat de l'estructura de la ciutat. Els efectes d'una 
cosa sobre l'altra són senzillament inseparables. 

El Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) marca les directrius de l'ocupació de sòl en el terme 
municipal d'Ontinyent. S'ha de començar assenyalant que eixe pla (que va venir a actualitzar el 
PGOU de 1987) va ser aprovat al desembre de 2007; és a dir, poc abans de l'esclat de la bambolla 
immobiliària i de l'estancament del sector de la construcció. Encara que l'arc temporal que el 
PGOU va aspirar a abastar era de deu anys -ja pròxims a complir-se- el seu grau d'execució és 
molt baix a conseqüència de la crisi i les seues previsions de creixement s'han vist desmentides. 
Abans d'entrar a analitzar el seu contingut, és convenient explicar que la redacció del nou pla va 
estar motivada per la necessitat d'ajustar la planificació municipal a la Llei Reguladora de 
l'Activitat Urbanística de 1994, per aquest motiu no inclou un estudi de la mobilitat. 
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Pla General d'Ordenació Urbana d'Ontinyent. Ordenació Estructural 

El PGOU de 2007 requalificà 273 hectàrees de sòl addicionals al pla general de 1987. 
Cridanerament, el gruix del sòl posat en càrrega estava destinat a usos industrials (179 
hectàrees). En un moment d'alt creixement de la indústria, Ontinyent es va proposar doblegar 
el sòl industrial ja existent, que pràcticament igualaria en extensió al nucli urbà residencial. 

El pla general posava l'accent en la separació de sòl industrial i sòl residencial ja iniciada pel 
PGOU de 1987. Per això, proposava traslladar l'activitat industrial existent a l'interior del nucli 
habitat i potenciava encara més el desenvolupament del Polígon el Pla. Aquest polígon creixia 
exageradament fins a enganxar amb el Polígon l’Altet, convertint-se en una nova ciutat 
d'indústries annexa a l'Ontinyent residencial. L'espai per a viure i l'espai per a treballar s'entenen 
com a sistemes diferenciats. La zonificació evita els conflictes evidents entre tots dos usos, però 
també segmenta la vida urbana i dualitza la ciutat generant càrregues que no es comptabilitzen. 
El gruix del pla se centra a descriure un nou model per a l'entorn residencial, però no es detalla 
en canvi quines característiques es proposen per a eixa altra ciutat industrial. 
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Nucli residencial i Polígon Industrial el Pla. Comparació d'escales 

 

Vist en perspectiva, el desenvolupament del polígon ha sigut poc destacat. La demanda de sòl 
industrial va caure amb la crisi i nombroses empreses van tancar. El Pla i l’Altet van créixer de 
manera una mica més jerarquitzada que antany, però l'ocupació de les parcel·les va seguir 
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guiada pels preus i les condicions d'accessibilitat del terreny. L'estat de la urbanització del 
polígon presenta deficiències i poca qualificació, particularment en els sectors desenvolupats 
abans que el nou PGOU exigira participació del privat en aquesta tasca. En els espais en els quals 
les dinàmiques industrials es creuen amb les residencials, se segueixen produint problemes de 
compatibilitat no resolts per la zonificació. Són exemples d'açò la falta de consolidació del PRI 
Germanies (2002), que tractava reorganitzar l'entrada al Pla des de Ramón y Cajal i del que a dia 
d'avui només existeix un carrer escassament traçat en un espai de posterior; i també l'Àrea 14, 
una gran borsa de sòl a l'espera d'habitatges entre el barri de Sant Josep i el Pla. 

 

Entorn del PRI Germanies 

 

Urbanització no consolideu en el Polígon el Pla 
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Sòl no edificat entre Sant Josep i el Pla (Àrea 14) 

D'altra banda, el creixement residencial previst (65,7 hectàrees) es concentra segons la 
planificació entre el barri del Llombo i la ronda sud, on s'esperava la construcció d'1.489 
habitatges. El creixement del Llombo es justificava a partir de la interpretació que el fort 
desenvolupament de Sant Josep havia suposat la pèrdua de centralitat de la ciutat medieval 
abandonada pel comerç i residents. En desenvolupar-se el Llombo, d'alguna manera, es 
‘reequilibraria’ el sistema de pesos dels diferents barris i el centre de gravetat de la ciutat es 
ressituaria en la seua posició històrica. Amb un escàs grau d'execució del sòl urbanitzable i el 
problema afegit de l'existència de grans àrees de terrenys erms a l'espera d'una improbable 
construcció, el Llombo no solament no ha aconseguit integrar-se en el conjunt urbà, sinó que es 
veu condemnat a una situació de cul de sac. El buit urbà obstaculitza l'accés a equipaments 
municipals d'importància situats cap al sud-oest del nucli urbà, com són l'estació de trens, el 
poliesportiu municipal, l'Institut de l’Estació o el nou edifici del SERVEF. 

 

Vora no consolidada del barri del Llombo 
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Altres sectors inconclosos d'especial interès es troben en els barris de Sant Rafael i Sant Josep. 
En el primer d'ells, aprofitant la concentració d'equipaments municipals com a frontissa, el sòl 
no construït aspirava a articular la relació entre el barri i el disseminat urbà que s'estén cap al 
nord-oest. En el cas de Sant Josep, roman a l'espera del Pla l'àrea entre el barri i el Polígon el Pla 
(Àrea 14). Aquest seria un altre espai d'especial interès, atès que en l’actuació es resoldria el 
contacte entre el nucli residencial i l'industrial. 

 

Buit urbà en Sant Rafael i començament del disseminat 

Una de les premisses del PGOU era contenir l'expansió urbana fixant la ciutat existent. 
L'ordenació proposada tracta “d‘acabar la ciutat” definint els contorns del nucli urbà i ‘cosint’ la 
ciutat construïda. Tractats en la seua majoria mitjançant Plans de Desenvolupament tampoc 
executats, s'identifiquen diferents buits en zones dels marges urbans. En ells, el creixement 
residencial planificat ha de mirar-se des de la perspectiva de la continuïtat urbana abans que 
des de la simple provisió d'habitatges en cas d'un augment de població. 
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Buits urbans en espais dels marges 

En qualsevol cas, la construcció de nous habitatges resulta discutible tenint en compte la 
tendència de creixement actual. El càlcul de sòl urbanitzable residencial del PGOU es recolzava 
en una estimació estadística que preveia un increment de població des dels 32.461 habitants de 
2006 fins a una xifra de 51.657 en 2016. Mentre que la tendència demogràfica era fortament 
creixent des dels anys 60; des del 2010 la població d'Ontinyent va començar a decréixer. Les 
últimes dades del padró segons l'INE (2014) arrepleguen una quantitat de 36.180 habitants. A 
açò hi ha afegir que el cens d'habitatges buits (2011) llança una xifra de 3.219 unitats sense ús. 

Més enllà del creixement urbà, el PGOU diagnostica un dèficit d'estructura urbana a diverses 
escales en la ciutat existent. A nivell metropolità, es reconeix el potencial del llit del Clariano per 
articular els barris d'Ontinyent i el territori municipal. El barranc ha actuat històricament com 
una barrera, perjudicant especialment a Sant Rafael, un barri poc present en qualsevol dels 
documents elaborats en perspectiva ciutat. Si la tendència tradicionalment ha sigut donar 
l'esquena al riu, en el pla general es planteja la possibilitat d'orientar-se a ell, construint 
equipaments en els seus marges i convertint-ho en un corredor qualificat. Des de l'entrada en 
vigor del PGOU s'han realitzat una sèrie d'actuacions d'edificació i millora dels marges del riu 
(accés al llit en el Pont de la Magdalena, rehabilitació del Museu Tèxtil Valencià o Centre Cultural 
Caixa Ontinyent) que, encara que ben orientades, posseeixen encara un caràcter puntual, més 
proper a l'escala de projecte que a l'estratègia proposada per la planificació (vegeu PRI Clariano, 
2002). 
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Rio Clariano al seu pas per Ontinyent 

Quant a l'escala barri, el pla contempla la ciutat medieval des d'un punt de vista exclusivament 
formal, com a contenidor i abans que com a contingut. Pensant només en la trama urbana, el 
PRI Raval-Poble Nou (2004) es proposa “la modificació acurada dels teixits històrics”. Per fer-
ho, determina tretze “intervencions puntuals” que cerquen “la millora de l'espai públic que 
possibilite la renovació de l'edificació i la regeneració dels usos urbans en les àrees més 
degradades”. Estes xicotetes actuacions consisteixen en l'obertura de xicotets esponjaments en 
forma de placetes en creus o en connexions entre carrers aconseguits amb enderrocaments de 
finques degradades. D'esta manera d'intervenir es pressuposa un dèficit quantitatiu d'espai 
lliure en la ciutat històrica, argument sobre el qual caldria pensar amb major perspectiva, 
observant també els usos de l'espai públic existent que caracteritzen al barri. Només una de les 
13 actuacions descrites en el pla s'ha executat: una plaça en la trobada dels carrers Puríssima i 
Morereta. 

En la resta de barriades, el PGOU destaca que manquen espais de centralitat en els quals 
reconèixer-se. Els serveis construïts amb anterioritat al nou pla van construir-se en sòls barats, 
la qual cosa explica que molts apareguen junts i en posicions perifèriques; això es fa 
especialment visible en els casos de Sant Rafael i el Llombo, on la trama residencial és densa 
però poc diversa a conseqüència del problema afegit de la concentració del comerç dempeus de 
carrer en l'eixample de Sant Josep. Per a corregir aqueixa suposada falta d'estructura i espais de 
centralitat en els barris, el PGOU planteja diferents eixos d'espai lliure, en forma de bulevards i 
parcs lineals (vegeu PRI Llombo-Almaig, 2003), la majoria dels quals no s'han materialitzat o ho 
han fet de forma incompleta. La irregular consolidació del carrer Compte de Torrefiel, que 
alinearia el Llombo amb la Vila i on se situa un potent focus de centralitat com és la Universitat, 
és un exemple representatiu en aquesta línia. L'avinguda desfent-se a mesura que s'acosta a la 
Ronda Sud dóna mostres de les ambicions i resultats parcials de la planificació. 
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PGOU. Ordenació del creixement del Llombo i espai lliure en marges de grans vials 

Aquest últim exemple torna a relacionar-se amb la voluntat no aconseguida de definir els 
contorns de la ciutat. Segons el PGOU, el repartiment de zones verdes en les vores del sòl urbà 
suavitzaria el contacte entre la ciutat i el territori, així com els marges les grans infraestructures 
com la Ronda sud o la CV-660. Algunes actuacions recents es basen en aquesta idea 
(concretament, la Ruta del Colesterol i el Passeig de Benarrai, dels quals parlarem en el següent 
apartat), però totes elles han sigut executades amb un caràcter relativament provisional en 
absència de la resta del desenvolupament. A les intencions del PGOU podria haver-se afegit la 
possibilitat que eixes intervencions no solament qualificaren les vores de la ciutat i contingueren 
la seua expansió, sinó que també articularen la relació entre aquesta i l'espai natural. Com és 
habitual, la planificació es concentra en excés en l'espai construït o per construir, donant-li un 
caràcter accessori al territori periurbà. 

Un dels fets de major importància del PGOU de 2006 és que amb aquest es va iniciar la 
regularització de tot el disseminat urbà. L'ordenació de ‘les casetes’ es va arreplegar en diferents 
Plans Parcials de Sòl Urbanitzable Residencial Extensiu (985,25 hectàrees), que van ser 
aprovats des de l'entrada en vigor del Pla General fins a molt recentment. Si el PGOU no va donar 
consideració de sòl urbà a les zones d'edificació difusa -amb un grau de consolidació molt elevat, 
aproximadament del 70%- va ser exclusivament per la falta de serveis en aquestes àrees. En 
l'escàs sòl vacant, els diferents plans parcials proposen actuacions per a intentar articular el 
disseminat urbà, encara que a efectes pràctics, la utilitat d'aquests plans no ha anat fins ara més 
enllà de la inclusió en l'ordenació de les cases construïdes de forma irregular i de la limitació de 
l'edificabilitat en l'entorn. Si bé el problema de la urbanització dispersa és difícilment corregible 
i bastant s'ha aconseguit frenant-ho, cal tenir present que aquest model d'assentaments genera 
forts costos ambientals: la baixa densitat comporta un consum innecessari d'un ben escàs com 
és el sòl, comporta majors despeses en la provisió de serveis (recollida de residus, distribució 
elèctrica, d'aigua potable, etc.), incrementa els desplaçaments i força al fet que siguen 
motoritzats (amb el conseqüent augment de la contaminació i del consum de combustible), 
prescindeix de l'espai públic i dilueix la vida en comunitat. 

En termes generals de mobilitat, el planejament urbanístic no té en compte els costos del model 
que proposa. Les referències al trànsit en la memòria justificativa es fan pensant en la demanda 
i no en l'oferta, amb afirmacions com que “la trama viària resulta en general insuficient per als 
requeriments actuals i especialment per a la satisfacció de les grans aspiracions d'aparcament 
en superfície de la població”. Les reserves d'aparcament del pla compleixen les condicions 
establides pel Reglament de Planejament de la Comunitat Valenciana, però aquestes pequen de 
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falta de visió integral de la mobilitat i de no contemplar la necessitat de canviar la distribució 
modal dels desplaçaments cap a patrons més sostenibles. 

 

Disseminat urbà 

La proposta de construir un Corredor Nord (“que comunique transversalment les zones de major 
densitat d'habitatges unifamiliars del nord de la ciutat, dotat d'elements de viari rodat i àmplies 
plataformes arbrades per als vianants que li asseguren un tractament continu d'interès 
paisatgístic, que ha de convertir-se en l'eix central del continu residencial extensiu connectant 
transversalment els camins principals existents i contribuint a millorar la vitalitat de la zona, 
flexibilitzant les possibilitats d'accés al casc urbà i a la zona industrial i possibilitant el traçat de 
noves infraestructures d'interès general”) també evidencia la confiança de la planificació 
urbanística en la construcció de nova infraestructura, cosa que acostuma a fer-se determinant 
de forma vaga els beneficis i costos de la mateixa. 

ii. Polítiques de Mobilitat 

L'inici de les polítiques de mobilitat en l'Ajuntament d'Ontinyent podria datar-se en 2003, amb 
la redacció d'un Diagnòstic de la Mobilitat al fil de la posada en marxa de l'Agenda 21. En aquell 
document es feia una àmplia anàlisi socioeconòmica de la localitat i s'analitzaven dades d'interès 
com l'índex de motorització (0,64 vehicles per habitant en aquell moment), l'automobilístic (0,44 
cotxes per habitant), el percentatge de mobilitat obligada que es desenvolupava dins del 
municipi (76,4%; elevadíssima igual que ara) o el repartiment modal d'aqueixa mobilitat 
obligada (67,43% en vehicle privat). 

En el document s'analitzava també l'estructura urbana i es prestava especial atenció als 
elements generadors de desplaçaments. S'atenia a la incidència sobre la mobilitat de les 
principals zones comercials, al camí cap als col·legis, a l'accés als equipaments, al transport 
públic o als desplaçaments provocats per la urbanització disseminada. Des d'una perspectiva 
àmplia de la mobilitat, les conclusions i recomanacions de l'informe es plantejaven a un nivell 
general però de manera molt completa. En definitiva, el diagnòstic va ser un magnífic punt de 
partida al que podria haver seguit una estratègia de mobilitat integral. 

No obstant açò, el pas següent al diagnòstic va fallar en treballar la mobilitat de manera 
especialitzada. El Pla de Vials No Motoritzats del Terme Municipal d'Ontinyent (2005) va 
prendre com a referència l'avantprojecte de Vials No Motoritzats de la Comunitat Valenciana 
(1998), inspirant-se a més en iniciatives europees de foment de la mobilitat ciclista com RAVEL 
(Bèlgica), SUSTRANS (Regne Unit) o la xarxa Eurovelo. Aquest pla va ser molt ambiciós; va voler 
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crear una xarxa de 115,7 quilòmetres de longitud, dels quals 72 km discorrerien per l'entorn 
urbà, 22,2 km pel territori periurbà i 21,5 km per la urbanització futura prevista pel PGOU. Més 
enllà del proporcionat o no d'aquests objectius, el principal defecte del pla pel que fa al 
diagnòstic previ és la pèrdua de la visió integral de la mobilitat. El PVNM està redactat des del 
protagonisme exclusiu de la bicicleta. La resta de maneres assumeixen un paper secundari. Fins 
i tot la mobilitat per als vianants es veu perjudicada per un excés de coexistència amb la bicicleta 
i per carrils bicis que resten espai a les voreres sense tenir en consideració al vianant. En principal 
benefici de la mobilitat ciclista, l'espai públic és tractat com a espai únicament per a circular. A 
més de tot açò, el PVNM es va promocionar únicament des de l'àrea de medi ambient, sense la 
implicació d'altres departaments fonamentals com a urbanisme. La suma d'aquests factors va 
resultar en la falta de recolzament al document, que va quedar relegat a l'oblit. 

El PVNM també va passar per alt la necessitat d'actuar de manera progressiva i seqüenciada. La 
mobilitat sostenible no depèn només de l'existència d'infraestructura, més important és 
treballar el canvi d'hàbits. Desfer-nos de costums molt arrelats només s'aconsegueix de manera 
gradual. Haguera sigut preferible definir l'estratègia de manera participativa i transparent, haver 
començat la seua aplicació amb actuacions bàsiques que evitaren la polèmica i garantiren èxits, 
visibilitzar entre la ciutadania els beneficis assolits i seguir avant de manera incremental, 
repetint aquest esquema en forma de procés. La pedagogia, no la imposició, és un element de 
base a l'hora de fer el pas cap a uns hàbits de mobilitat més respectuosos amb el medi ambient 
i la ciutat. 

D'altra banda, en el moment de la redacció del PVNM, la infraestructura ciclista a Ontinyent era 
pràcticament inexistent. Tan sols s'havia intentat implementar -de manera poc satisfactòria en 
quant a ús- el Camí del Fons, una ciclovia sobre un camí rural que donava accés al Polígon del 
Pla (la ciclovia va acabar per revertir-se en permetre de nou l'accés de vehicles al camí). Els carrils 
ciclistes executats en els últims anys poden coincidir amb alguns dels traçats proposats pel pla, 
però aquests s'han escomès al marge de les especificacions, sense sentit unitari i sobre la base 
d'oportunitats tangencials (millores de la urbanització, projectes de camins escolars, 
condicionament de rutes periurbanes, etc.). Algunes restriccions al tràfic a motor que podrien 
considerar-se vagament inspirades pel PVNM (l'accés només per a residents en el Raval-Poble 
Nou o la peatonalització del Carrer Major) van acabar revertint-se per falta d'una actuació 
coordinada i decidida. 

L'execució de carrils bici, recorreguts per als vianants, millores en la urbanització o rutes 
periurbanes s'ha desenvolupat a ritme de projectes. Encara que aquestes realitzacions formen 
una xarxa d'escassa continuïtat i poc equilibrada, el seu conjunt és un punt de partida i posseeix 
elements de gran valor. 

Un dels projectes en aquesta línia millor acollits en el municipi ha sigut la Ruta del Colesterol. 
Aquest recorregut per als vianants i ciclistes es va implantar en 2011 des de l'àrea d'urbanisme 
i discorre del costat oest del nucli urbà, en paral·lel a la CV-660, entre el Poliesportiu Municipal 
i l'Avinguda d'Almansa. El tram executat -amb una longitud d'1,1 quilòmetres, un ample de 3 
metres, pavimentat amb aglomerat asfàltic, amb mobiliari urbà i il·luminació- es basa en la 
decisió del PGOU, ja comentada anteriorment, de disposar llargs espais lliures en les vores de la 
ciutat i en els marges de les grans infraestructures per a així suavitzar els contorns de la 
urbanització. 

En 2013, el traçat de la Ruta del Colesterol es va perllongar amb el Passeig Ecològic de Benarrai. 
Aquest altre recorregut discorre en paral·lel a la Ronda Sud i també segueix la lògica del Pla 
General en els espais de vora, encara que no té la topografia establida per la planificació i per 
açò es considera que té un caràcter més provisional. El nou tram es va executar amb una inversió 
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molt menor des de la Regidoria de Medi ambient. La tasca de condicionament va consistir en 
l'enjardinat i arbrat del sòl de propietat municipal al costat de la carretera i en l'obertura d'una 
sendera. L'acceptació del Passeig de Benarrai es va evidenciar en la primera convocatòria 
d'Ontinyent Participa (2014), en la qual la petició de millorar la seua il·luminació va rebre un 
recolzament destacat entre la ciutadania. 

 

CV-660 - Ruta del Colesterol 

 

Ronda Sur - Paseo de Benarrai 

 

Vista a peu. Ruta del colesterol (dreta), Passeig de Benarrai (esquerra) 
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El Passeig de Benarrai tanca un circuit de passeig tranquil que es completa amb les avingudes 
d'Almansa i d’Albaida. Encara que en aquest anell existisquen punts de discontinuïtat i parts poc 
qualificades per al vianant, ja exerceix d’articulador urbà, ja que relaciona els barris de Sant 
Josep, Sant Rafael i el Llombo, creua el Clariano i alterna trams urbans amb uns altres no 
consolidats o de caràcter rural, filant un paisatge urbà perifèric de diversitat. 

 

Circuit de passeig tranquil al voltant d'Ontinyent 

D'altra banda, també dins de l'apartat de projectes, mereix especial atenció l’inici del traçat de 
Camins Escolars en els últims anys. Actualment existeixen tres projectes en aquesta línia, 
associats cadascun a un centre d'ensenyament del municipi: CEIP Sant Rafael, IES lEstació i CEIP 
Bonavista (queden col·legis, tant públics com concertats, fora de la iniciativa). Els projectes 
desenvolupats han tingut orígens diferents. 

Els primers a engegar-se van ser els camins escolars del Col·legi Sant Rafael Juan Vidal. Aquests 
van començar en 2012 per iniciativa del propi centre. Vinculats en el seu inici al programa 
‘Ecocoles’ de la Consellería de Medi ambient de la Generalitat, van ser desenvolupats per l'AMPA 
del centre en col·laboració amb l'àrea municipal de Medi ambient. El projecte consta de tres 
rutes condicionades i senyalitzades que sumen un total d'1.210 metres d'itinerari segur. Les 
rutes relacionen al centre amb les principals places i parcs de Sant Rafael, encara que no donen 
respostes al gran buit que s'interposa entre el barri i el col·legi. Al llarg dels camins es fixen punts 
de trobada per a incentivar que els xiquets i xiquetes caminen al col·legi en companyia uns d'uns 
altres. Per a visibilizar la iniciativa entre l'alumnat, a l'entrada del col·legi es va instal·lar un gran 
tòtem simbòlic. 
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Camins escolars CEIP Sant Rafael 

Seguint els passos de Sant Rafael, l'IES l’Estació va engegar el seu propi projecte de camins 
escolars en 2014. L'institut va aprofitar la primera convocatòria d'Ontinyent Participa per a 
presentar la seua idea, que va aconseguir el recolzament majoritari de la ciutadania. Cal recordar 
que l'institut està situat als afores del nucli urbà, en una zona que segons el planejament confia 
la seua connexió amb la ciutat a l'improbable desenvolupament residencial del Llombo. Aquest 
centre és a més l'únic de la comarca on s'ofereixen batxillerat nocturn, artístic i cicles superiors. 
Tots aquests elements fan que uns 750 alumnes i 95 professors hagen de realitzar un mínim de 
dos desplaçaments periurbans diaris, en la majoria dels casos de forma motoritzada. L'ús del 
ciclomotor entre la joventut s'ha reduït arran de la crisi, però segueix sent elevadíssim i en això 
té molt a veure la ubicació perifèrica dels dos instituts de la localitat. El projecte de camins 
escolars ha condicionat 1770 metres d'itinerari, amb millora de les voreres, vials ciclistes 
segregats i arbrat. Per a reforçar la identificació dels estudiants amb el trajecte i fer més amable 
un dels punts més durs del recorregut, l'entorn de la passarel·la elevada que creua la Ronda Sud 
es va decorar amb un mural pintat pels estudiants. Les rutes condicionades parteixen del marge 
urbà i resolen la discontinuïtat entre la ciutat i el centre d'ensenyament. No obstant açò, la 
relació d'aquests camins amb la trama urbana consolidada està pendent de reforçar-se. Açò 
s'aconseguiria repensant els trams finals en els quals eixos com l'Avinguda Compte de Torrefiel, 
el Carrer del Dos de Maig o l'Avinguda Daniel Gil perden consolidació en acostar-se a la zona sud 
no desenvolupada, aquella que el Passeig de Benarrai i els propis camins escolars han començat 
a recuperar anticipant-se a l'espera de la planificació. 
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Camins escolars IES l’Estació 

En tercer lloc, molt recentment es va dur a terme el projecte de camins segurs del CEIP 
Bonavista. Sota el nom propi de “Camicleta”, la iniciativa va partir de nou des del centre i va 
aprofitar la segona convocatòria d'Ontinyent Participa per a realitzar-se (2015). L'itinerari 
proposat serveix també a l'IES Pou Clar, situat al costat del col·legi; i es connecta amb el traçat 
dels camins escolars del CEIP Sant Rafael. Les tasques dutes a terme van repetir els esquemes 
dels projectes anteriors, amb ampliació i millora de voreres, jardineria, connexió ciclista amb 
l'Avinguda d'Almansa, senyalització, millora de l'accés del bus escolar i mural simbòlic. La xarxa 
d'itineraris recorre la barriada de Sant Rafael i fomenta que tots els veïns -no solament els 
xiquets- caminen. Aquesta relació de les rutes amb el barri pot reforçar-se. No es tracta només 
de traçar camins, sinó de millorar l'espai públic, de donar contingut al lloc on vivim i ens 
relacionem. 

 

Camins escolars CEIP Bonavista 

El que tenen de positiu els projectes de Camins escolars es que han partit dels propis centres, 
que van assumir un paper actiu en l'elaboració d'un projecte que sentien com a propi i no 
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imposat. No obstant açò, sembla desitjable coordinar els diferents projectes i sumar a la xarxa a 
la resta de centres d'ensenyament del municipi, també aquells que no són de titularitat 
exclusivament pública. Per a aprofundir en la creació d'aquesta xarxa, s'hauria d'anar més enllà 
de la implicació de les AMPAS i la comunitat docent i cercar aliances amb la ciutadania (s'han fet 
intents puntuals per aconseguir el suport dels comerciants, però no s'ha donat amb la manera 
de donar-los un implicació directa en el projecte). I especialment, s'hauria de donar un paper 
més actiu als xiquets i xiquetes, com a principals usuaris del projecte i ciutadans en ple dret. 
Hauria de deixar-se'ls decidir i realitzar, permetre'ls fer la ciutat a la seua mesura. En definitiva, 
la xarxa de camins escolars ha d'abastar tota la ciutat, no solament des del punt de vista de la 
infraestructura, sense també quant al reconeixement i la participació de tota la ciutadania. Per 
a això, els projectes de camins escolars no han de centrar-se únicament en la seguretat vial (de 
fet, anomenar-los “rutes segures” d'alguna manera legitima que la resta de trajectes en la ciutat 
puguen permetre's no ser-ho). La mobilitat infantil es relaciona amb l'autonomia i la 
responsabilitat, amb la sociabilitat i la salut, amb l'atenció a l'entorn de vida i la cura del medi 
ambient, amb la posada en valor de la ciutat de forma àmplia i transversal. L'espai públic és un 
immillorable educador en urbanitat. En açò no solament participen els xicotets, com els 
ciutadans intel·ligents del futur, sinó també els adults, que compartim amb ells el lloc on vivim 
fent-nos de referència mútuament. 

 

Camins escolars 

Una altra branca relacionada amb la mobilitat dins de la qual s'han realitzat diferents projectes 
és la millora de l'accessibilitat a l'entorn natural i periurbà. El condicionament de sendes 
recupera i posa en valor el patrimoni paisatgístic i rural d'Ontinyent. Els passejos més enllà de la 
ciutat treballen la part de la mobilitat relacionada amb l'oci, la salut i la cura del medi ambient, 
i reforcen els vincles entre la ciutat i el seu territori. El gaudi de l'espai natural és una manera de 
protegir-ho de les pressions de la urbanització, doncs ajuda a entendre que l'entorn territorial 
té un valor intrínsec i no és només una reserva de sòl a la disposició del creixement de la ciutat. 
Entre les intervencions d'accessibilitat periurbana dutes a terme poden destacar-se la millora 
del passeig de L’Assagador de la Font Freda (1.650 metres), de la Senda de l’Alba (accés al 
Paratge Natural del Pou Clar) o de la Senda del Riu Clariano (2.200 metres). Els accessos a la 
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conca del Clariano en el Pont de la Magdalena o els de la Font de la Puríssima mereixen particular 
atenció per trobar-se en immediatesa amb el nucli urbà. 

Per a tancar aquest apartat, fem esment a les campanyes i programes orientats a fomentar entre 
la ciutadania la mobilitat sostenible i treballar el canvi d'hàbits. 

Entre 2006 i 2010, des de l'Ajuntament es van llançar cinc campanyes de subvencions per a 
l'adquisició de bicicletes elèctriques. La voluntat d'introduir entre els veïns d'Ontinyent l'ús d’e-
bicis no és desencertada; aquestes podrien substituir al ciclomotor entre els joves o acostar als 
majors a la mobilitat ciclista vencent la barrera de la topografia. L'èxit de les primeres 
convocatòries era relatiu, atès que malgrat la subvenció la compra de nous models de bicicleta 
elèctrica seguien sent cares. En 2014, es va decidir rellançar la campanya amb el lema de 
“Endolla la teua bici”. A diferència de convocatòries anteriors, en aquesta ocasió no es finançava 
només la compra de bicicletes urbanes i elèctriques, sinó també de kits de conversió de bicis 
urbanes en models elèctrics. Aquests últims van significar un èxit de la campanya per sobre de 
l'esperat. La conversió de les bicicletes pròpies resultava molt més econòmica i la resposta de la 
ciutadania va arribar a triplicar els millors resultats d'anys anteriors. El programa es va repetir 
en 2015, de nou de manera exitosa, i es pretén seguir donant-li continuïtat. Fins ara s'han 
aconseguit introduir 117 bicicletes elèctriques per mitjà d'aquest programa. 

Finalment, també s'han dut a terme campanyes de valor pedagògic, com els fullets Mira’t 
Ontinyent, amb els quals s'informava de recorreguts ciclistes i per als vianants per a conèixer la 
ciutat, o la Setmana Europea de la Mobilitat, en la qual es van celebrar activitats de promoció 
de la mobilitat sostenible amb el suport i la participació de diferents col·lectius cívics 
d'Ontinyent. 

iii.  Participació Ciutadana i Iniciativa Cívica 

Des de 2014, l'Ajuntament d'Ontinyent promou “la regeneració democràtica i la participació 
ciutadana” amb el programa Ontinyent Participa. Mitjançant un procés de participació, 
s'arrepleguen propostes d'inversió entre la ciutadania, que són filtrades pel Consell de Ciutat i 
en últim terme votades pels ciutadans d'Ontinyent. Moltes de les propostes rebudes tenen a 
veure amb la millora de l'espai públic i la mobilitat. Ja s'ha assenyalat que diverses de les 
iniciatives comentades en l'apartat anterior (els camins escolars de l'IES l’Estació i Bonavista, 
l'enllumenat de la Ruta del Colesterol o el condicionament de la Senda dels Enginyers) sorgeixen 
des de la demanda ciutadana a través d'aquest canal. 

Altres iniciatives sorgides des de la ciutadania que poden ser d'interès per incidir en la 
dinamització de l'espai públic de manera creativa i participativa són les activitats organitzades 
per Ontinyent en Bici (passejos amb bici o campanyes ciclistes en els col·legis), el festival d'art i 
teatre Poble Nou Endins, les jornades Ontinyent al Carrer (organitzades per l’Associació de 
Comerciants d’Ontinyent) o el Festival de Circ i Teatre en el carrer. 
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Ontinyent al Carrer, Festes del Llombo (amb Ontinyent en Bici) 

Festival de Circ i Teatre a la Plaça Major, Cros Ciutat de Ontinyent 

iv.  Intersectorialitat 

Hem insistit que la mobilitat no pot ser entesa com un camp especialitzat, tancat en les 
compartimentacions artificials que habitualment imposem a la gestió de la ciutat. La intenció 
d'aquest Pla de Mobilitat Urbana Sostenible és sostenir-se en l'acció transversal, coordinant-se 
i reforçant-se amb la resta de polítiques urbanes desenvolupades pel Consistori. 

Per destacar només alguns programes en els quals nostra estratègia podrà recolzar-se, 
destaquem la creació d'horts urbans de gestió ciutadana per mitjà d'un programa de 
recuperació de sòl agrícola. La iniciativa va partir de la Colla Ecologista l’Arrel i es desenvolupa 
amb el recolzament de la Regidoria de Medi ambient. Mitjançant un acord de cessió d'ús, els 
veïns d'Ontinyent accedeixen a espais vacants que reactiven en forma d'horts, acostant-se al 
cultiu ecològic i al autoconsum. Mentre, els propietaris dels terrenys veuen que les seues terres 
són mantingudes de manera gratuïta. El nombre d'usuaris supera el centenar i fins i tot existeix 
llista d'espera, i l'interès dels propietaris va en augment. 

Els horts recuperats fins ara es distribueixen de manera no homogènia, en ubicacions d'interès 
com l'Hort Social El Raboser (al costat de la trobada entre la Ruta del Colesterol i l'Avinguda 
Almansa) o el que es troba en els terrenys de l'Àrea 14 (el sòl no edificat entre el polígon del Pla 
i Sant Josep). Cada hort compta amb una casuística i un esquema de participació diferent. Alguns 
es troben en sòls de titularitat pública, uns altres en sòls de propietat privada; uns estan 
gestionats per associacions particulars, uns altres desenvolupen programes d'inserció social, en 
uns altres participen particulars. Des de l'Ajuntament es vol potenciar la recuperació de sòl 
agrícola per mitjà d'aquest programa, aspirant a arribar fins als grans propietaris del sòl 
urbanitzable no construït. Per a açò es redactarà pròximament una ordenança que organitze 
millor el marc de gestió dels horts urbans. El programa podria vincular-se al nostre àmbit de 
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treball i servir per a millorar les eixides de la ciutat al territori, condicionar marges urbans, 
recuperar recorreguts agrícoles o articular el nucli urbà compacte amb el disseminat. 

 

Localització dels horts urbans actius 

També observem amb atenció els resultats del Fòrum i+t, organitzat pel Consistori i el cluster 
d'innovació Innovall, i el projecte Urban Lab que va derivar de la trobada. Urban Lab planteja el 
desenvolupament i la implantació de noves tecnologies que milloren la vida dels ciutadans. Per 
a açò, s'ha fet una selecció de cinc projectes de caràcter experimental, tots ells relacionats de 
manera molt directa amb el nostre treball, que s'implementaran pròximament en el municipi. 
“Ontinyent Saludable” es proposa convertir la Ruta del Colesterol en una ruta intel·ligent. 
Mitjançant una aplicació mòbil, el programa farà les vegades d'entrenador personal, donant a 
l'usuari dades com la distància recorreguda, la velocitat i el ritme, o les calories consumides, 
recomanant-li temps de descans o exercicis complementaris en caminar. “La Ciutat 
Geolocalizada” desenvoluparà una aplicació mòbil que proporcionarà informació de proximitat 
útil, com les parades i els horaris del transport públic, la situació de les gasolineres o l'aforament 
lliure dels pàrquings municipals. La tercera idea, “El Contenidor Intel·ligent”, optimitzarà el 
recorregut de la recollida de residus ajustant-ho al nivell d'ompliment dels contenidors de 
brossa, que seran controlats per mitjà de sensors que enviaran informació del seu estat real. “La 
Intel·ligència Ambiental” proporcionarà a l'usuari informació sobre el que ocorre al seu voltant, 
avisant-li per exemple d'activitats programades o donant-li informació al llarg d'un itinerari 
d'interès turístic. Finalment, “Il·luminació Vial Sostenible”, que s'aplicarà en el primer tram de la 
Ruta del Colesterol, cerca l'abaratiment del manteniment i el cost energètic de l'enllumenat de 
la ciutat. Els fanals d'alimentació solar que s'instal·laran, a més de proporcionar connexió wi-fi, 
arreplegaran informació sobre el pas de persones en aquest punt. 

Altres plans i programes municipals d'interès són el Pla d'Acció Comercial (2006), en el qual es 
parla entre altres coses de la diversificació de l'activitat industrial a través de la innovació; els 
Plans d'Activació i Recuperació Econòmica, que promouen la contractació entre veïns 
d'Ontinyent i per mitjà dels quals s'han dut a terme actuacions comentades anteriorment com 
el condicionament del camí escolar de l’Estació o del Passeig de Benarrai; i l'Estratègia de 
Desenvolupament Urbà Sostenible Integral, actualment en fase d'elaboració, que servirà de 
base al futur Pla Estratègic d’Ontinyent. 
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v.  Supramunicipals 

En l'apartat de polítiques supramunicipals, es té en compte l'Estratègia Territorial de la 
Comunitat Valenciana (2011). En parlar de La Vall d'Albaida, l'estratègia planteja que per a 2030 
l'àrea funcional d'Ontinyent es convertisca en “un dels principals pols d'innovació de la 
Comunitat Valenciana”. Per a aconseguir-ho parla de consolidar una infraestructura verda, de 
millorar l'esquema de les xarxes de comunicació, hídriques i energètiques, de racionalitzar el 
sistema d'assentaments i l'ocupació del sòl, i de desenvolupar noves activitats econòmiques 
basades en la qualificació del territori i la innovació. Ontinyent, reconegut per l'estratègia com 
a “centre de polaritat principal”, té un gran protagonisme en els quatre apartats. D'acord amb 
la idea plantejada en el PGOU (comentada en el primer apartat d'aquest capítol), es parla de 
convertir el llit natural del Riu Clariano en un gran corredor cultural que connecte a la ciutat amb 
el territori i siga a més estructurant a nivell comarcal. Per a millorar la mobilitat sostenible a La 
Vall d'Albaida, es parla de la creació d'un “Hub de mobilitat” en el municipi, de la millora del tren 
Xàtiva-Ontinyent-Alcoi, d'un servei exprés Ontinyent-Xàtiva, Ontinyent-Gandia i Ontinyent-
Alcoi, i d'un bulevard metropolità Ontinyent-Albaida. També s'aspira a potenciar noves formes 
de turisme, a ampliar l'oferta d'estudis universitaris i de postgrau en la ciutat, i a facilitar la 
reconversió de l'activitat industrial per mitjà de la innovació i la creativitat. 

 

Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, La Vall d’Albaida 

Finalment, s'esperen detalls sobre la Xarxa Verda Valenciana, anunciada des de Diputació fa 
només uns mesos. Amb aquesta es pretenen crear un gran corredor ecològic en xarxa que 
abaste tot el territori valencià i potencie la mobilitat ciclista i a peu, fent accessibles els parcs 
naturals, el patrimoni històric, els recursos culturals i llocs turístics d'interès dels pobles i les 
comarques valencianes. 
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1.2.3 ANÀLISI SOCIOECONÒMICA BÀSICA 

Una vegada plantejada la perspectiva general del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la ciutat 
d’Ontinyent és el moment d’analitzar la realitat socio-econòmica de la capital de la Vall 
d’Albaida. o és el propòsit d’estes pàgines detallar de manera descriptiva un munt d’indicadors 
socio-econòmics inconnexos sinó d’intentar extraure la informació rellevant que ens servirà per 
a la redacció de les propostes.  

Com veurem més endavant en l’anàlisi dels resultats de les enquestes Ontinyent és una ciutat 
altament dependent del vehicle privat (el 49% dels viatges es fan en cotxe front al 46% que es 
fan a peu), malgrat que el número de vehicles per cada 100 habitants estiga molt prop de la 
mitjana del País (47,41 vs 47,07, segons dades de 2014) i això és degut a la seua estructura 
urbana i a la distribució de població i activitat en el territori.  

i. Població i habitatge 

Ontinyent contava en 2014 amb 36.180 habitants. És la vintena ciutat més poblada del País 
Valencià i representa el 40% de la població de la comarca de la Vall d’Albaida amb una densitat 
de 288,45 hab./Km2. La ciutat assolí un pic de població el 2010 amb 37.935 habitants quan 10 
anys abans la xifra era de 31.926. La població ha decrescut lleugerament des de llavors. Amb 
aquesta evolució, les previsions de creixement del PGOU fins las 50.000 habitants l’any 2017 son 
absolutament inassolibles.  

 

 

Evolució de la població. Font: INE. Padró Municipal 

La Piràmide poblacional d'Ontinyent és de tipus regressiva: més ampla en els grups superiors 
que a la base, a causa del descens en la natalitat i l'envelliment continu de la seva població. 
Teòricament la seva perspectiva de futur és de descens encara que en el cas d'Ontinyent 
s'observa un lleuger eixamplament de la base (nascuts entre 2000-2004), corroborat pels índexs 
demogràfics que es comenten en la taula següent. 
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Font: Institut Valencià d’Estadística 

El 51,64% dels habitants d’Ontinyent té entre 30 i 64 anys; un 16,4% de la població és major de 
64 anys i un 16,8% són menors de 16 anys. La població estrangera és un 10,48% del total. El 
nombre de titulats superiors és 3,5 punts per sota de la mitjana del País, però té 3,9 punts 
percentuals de titulats de grau mitjà per damunt de la mitjana del País. La taxa d’atur és del 
16,35% 

El màxim d’immigrants es va produir al 2010, quan arribà a un 14,5%. La procedència és ben 
diversa: llatinoamericans, romanesos, búlgars i magribins. També hi ha una colònia d’un 
centenar de residents anglesos. L'índex d'envelliment (98,5%) és força inferior al registrat a la 
província d'Alacant (112,2%) o al de la Comunitat (119,3%). 

Per plantejar polítiques de mobilitat inclusives és molt important és important fer especial 
incidència en la demanda captiva. Aquella que per unes raons o d’altres no es pot permetre l’ús 
de la mobilitat privada i per als quals un deficient sistema de transport públic i mobilitat no 
motoritzada perjudica especialment per accedir als recursos, equipaments, oportunitats de 
treball etc. Per fer una aproximació a la demanda captiva potencial podem sumar el número de 
xiquets i xiquetes, el de persones majors (moltes d’elles encara condueixen però tenen 
tendència a abandonar l’ús del cotxe) i de les persones aturades com una variable aproximada 
per mesurar aquella població amb dificultats econòmiques. El 16,83% de menors de 16 anys i el 
16’42% de majors de 64 anys a Ontinyent el 2014 suposen un 33,25% de la població (12.030 
habitants). A més a Ontinyent 3.716 persones estan aturades. Llavors, la demanda captiva 
potencial és del 43,52%, el que significa que un sistema de mobilitat sostenible no només 
beneficiaria tota la població de la ciutat sinó que tindria un impacte especialment positiu per a 
més del 40% de la població, en risc de ser vulnerable a un sistema de transport basat en el cotxe 
privat.  

En quant a la distribució de la població en el territori, la superfície del municipi està per sobre 
de les 12.000ha amb una àrea urbana de només el 4,10%. La superfície agrícola està en la línia 
dels municipis de la comarca i el País (88%) i, curiosament, el valor cadastral mitjà és molt 
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inferior a al del País Valencià (27.430,10€ en el cas d’Ontinyent i 47.952€ per al cas de tota la 
comunitat autònoma). 

El número d’habitatges es va xifrar en l’any 2011, ja després de l’esclat de la bombolla en 18.036 
de les quals només 628 estan catalogats com habitatges secundaris (el 3,48%) i 3.219 (el 17,85%) 
estan buits, 14.189 són habitatges principals (el 78,67%). 

És probable que el número d’habitatges secundaris estiga infravalorat pel fenomen de les 
casetes en el disseminat però en qualsevol cas la ràtio d’habitatges secundaris respecte als 
habitatges totals (3,48%) és molt inferior al de la província d’Alacant (15,41%) i el País Valencià 
(20,82%). La nostra enquesta demostra que la intensitat de la mobilitat privada cap al disseminat 
no augmenta durant el cap de setmana. Llavors podem dir que les tensions de mobilitat 
originades pel fenomen de les residències secundàries son menors de les previstes. 

Pel que fa a la distribució de la població en el territori. El disseminat nord suposa el 5% de la 
població, el disseminat sud el 9%, La Vila i el Poble Nou el 12,6%, Sant Josep el 45,6% i Sant 
Rafael el 17%. Llavors, només un 11% de la població viu a àrees de baixa densitat i quasi la meitat 
dels habitants es concentren a l’Eixample dens i d’usos mixtos de Sant Josep. 

Zona Població 

La Vila i Poble Nou 4.543 

El Llombo 3.980 

Sant Josep 16.490 

Sant Rafael 6.144 

Disseminats Nord 3.240 

Disseminats sud 1.783 

Total 36.180 

Distribució de la població. Font: INE. Padró Municipal 

ii. Activitat econòmica 

La vocació industrial d’Ontinyent és indubtable. Em els darrers anys esdevingut la veritable 
capital del districte del tèxtil, superant a Alcoi en un Arc industrial que comença en Atzeneta 
d’Albaida i acaba en Aielo de Malferit. L’Arc és perllonga, amb menys intensitat, fins a l’Olleria, 
Bocairent i Fontanars dels Alforins. 

La principal empresa d’Ontinyent és Kuups (Vidal Tiendas Supermercados) participada, des de 
2011, al 100% per Nudisco. Ara ja té 26 supermercats i el centre logístic de Montaverner. Seguida 
de la industrial Tèxtils Mora i l’empresa de transport per carretera Transdonat. 
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Ontinyent segueix sofrint els efectes de la crisi amb un constrenyiment important durant el 
període 2007-2012 de l’activitat industrial, comercial i de restauració; i té una activitat turística 
molt reduïda. Però l’arc industrial d’Ontinyent, o si es prefereix, el corredor Albaida-Aielo 
funcions com uns ciutat industrial integrada. Les empreses hi troben tot el que necessiten: 
terrenys, mà d’obra especialitzada, envasos, clients, proveïdors, comercialitzadora, etc. Això fa 
que la col·laboració entre empreses tinga un gran potencial3. 

L’àrea d’influència directa comercial de la ciutat es concreta, a banda de la pròpia Ontinyent, 
a 19.260 habitants, als municipis d’Albaida, Agullent, Bocairent, Fontanars dels Alforins i Aielo 
de Malferit. Ontinyent concentra prop del 75% de l’oferta d’aquesta subàrea, però altres 
poblacions de la comarca estan sota l’àrea d’influència de Gandia o de Xàtiva. 

La ciutat té 649 activitats dedicades al comerç al detall, un volum semblant al d’Altea, Xàtiva o 
Xàbia. La densitat comercial és elevada, 2,37 m2 comercials per habitant. En el període 2007-12 
ha perdut el 25% d’aquestes activitats, un percentatge proper a la mitjana de la província. 
Ontinyent dedica el 37% de la superfície comercial a alimentació, només el 9,9% a vestit i calcer, 
el 17,1% a articles de la llar, a altres articles de no alimentació el 29,9% i, a comerç mixt el 6,1%. 
A més l’oferta comercial es complementa amb 2.500 m2 de magatzems populars, altre comerç 
2.584 m2, i un centre comercial de 15.544 m2. 

A les àrees comercials d’Ontinyent predomina el comerç de proximitat i de barri. La divisió 
comercial municipal és Sant Josep, carrer Major, Sant Rafael, l’Almaig i Mercat. El centre 
comercial, El Teler, es troba al bell mig de l’eixample de la ciutat i pivota al voltant del Supercor. 
Va ser inaugurat el 2005. Té 5 plantes comercials, 600 places d’aparcament i 5 sales de minicines 

La manca d’oferta d’articles d’equipament personal i el seu preu fan que tinga una important 
fuita de demanda cap altres centres. Segons el Pla d’Acció Comercial d’Ontinyent, els 
percentatges de venda evadida són: València 18,2%, Alcoi, 14%, Gandia 9%, Xàtiva 7,2% i altres 
1,7%. Darrerament Cocentaina s’ha convertit en un punt d’atracció comercial per als 
ontinyentins. 

El PAC també posa de relleu el baix nivell d’associacionisme comercial (el 15%), l’escassa oferta 
cultural i d’oci i l’èxit del mercadet dels dilluns 

D’activitats comercials a l’engròs en té 162. Tot i la pèrdua del 14,6% en el període 07-12, 
Ontinyent manté la tercera posició en aquest comerç en el conjunt de les comarques centrals, 
només darrere de Gandia i Alcoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Aquest article de Nèstor Novell fa una explicació detallada: 
http://paisvalenciaseglexxi.com/2015/08/23/ontinyent-una-ciutat-amb-vocacio-industrial-i-2/ 
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Les zones comercials de la ciutat estan marcades en el següent plànol que apareix complet a 
l’annex: 

 

Zones Comercials. Font: Elaboració pròpia 

L’activitat agrícola ocupa, segons dades oficials només a 200 persones, a pesar de les 11.037ha 
declarades com agrícoles, i cap de les 30 empreses més importants del municipi està relacionada 
amb el sector primari. 

L’estructura empresarial d’una ciutat condiciona les necessitats i les possibles respostes a elles 
del sistema de mobilitat. Ens sembla convenient analitzar la ubicació, la dimensió i la 
dependència de certes opcions modals de les empreses més importants de la ciutat.  

Farem l’anàlisi de les 30 empreses més grans segons el número de treballadors que suposen en 
total una massa laboral de 1362 treballadors (el 13,62% del total d’afiliats a la Seguritat Social 
que són 9.997). Les empreses de major tamany són les que tenen unes necessitats més 
específiques de mobilitat que tot seguit passem a detallar:  

 

 Nom de l’empresa Vendes 2013 Treballadors Resultat 
2013 

Activitat 

1 KUUPS DESIGN 
INTERNATIONAL SL 

49.773.813 142 170.332 Comercio al por 
menor en 
establecimientos 
no 
especializados, 
con predominio 
en productos 
alimenticios 
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 Nom de l’empresa Vendes 2013 Treballadors Resultat 
2013 

Activitat 

2 TEXTILS MORA SAL 17.738.702 116 155.365 Fabricación de 
artículos 
confeccionados 
con textiles, 
excepto prendas 
de vestir 

3 TRANSDONAT SA 11.482.729 115 -294.247 Transporte de 
mercancías por 
carretera 

4 MANTEROL SA 9.316.470 73 -541.635 Fabricación de 
artículos 
confeccionados 
con textiles, 
excepto prendas 
de vestir 

5 CONSTRUCCIONES 
FRANCES SA 

8.703.118 73 -2.825.618 Construcción de 
edificios 
residenciales 

6 RECICLADOS 
INTEGRALES SA 

4.550.513 67 228.391 Recogida de 
residuos no 
perligrosos 

7 COTOBLAU SA 13.351.417 58 587.063 Fabricación de 
otros productos 
textiles N.C.O.P. 

8 GONZALO FERRI SA 9.579.234 51 532.551 Fabricación de 
artículos 
confeccionados 
con textiles, 
excepto prendas 
de vestir 

9 MOPATEX SA 9.458.378 49 6.404 Fabricación de 
jabones, 
detergentes y 
otros artículos de 
limpieza y 
abrillantamiento 
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 Nom de l’empresa Vendes 2013 Treballadors Resultat 
2013 

Activitat 

10 GUEROLA TRANSER 
SL 

11.792.510 46 68.768 Transporte de 
mercancías por 
carretera  

11 CAÑETE SA 6.170.061 46 11.613 Comercio al por 
mayor de textiles 

12 TALLERES 
CONSTRUCCIONES 
MECANICAS SA 

10.653.542 43 72.222 Comercio al por 
mayor de 
maquinaria para 
la industria textil 
de máquinas de 
coser y tricotar 

13 TOLSA MOTOR SL 8.955.149 40 91.431 Venta, 
mantenimiento y 
reparación de 
motocicletas y de 
sus repuestos y 
accesorios 

14 ONTINET COM SL 7.922.291 38 147.119 Comercio al por 
menor de 
ordenadores, 
equipos 
periféricos y 
programas 
informáticos en 
establecimientos 
especializados 

15 JOUMMA BAGS 
SOCIEDAD 
LIMITADA. 

10.613.384 32 207.252 Comercio al por 
mayor de 
prendas de vestir 
y calzado 

16 SISTEMAS DE 
EMBALAJE 
SYSTEMPACK SA 

4.284.884 31 487.287 Fabricación de 
papel y cartón 
ondulados. 
Fabricación de 
envases y 
embalajes de 
papel y cartón 
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 Nom de l’empresa Vendes 2013 Treballadors Resultat 
2013 

Activitat 

17 FABRICA DE 
EMBUTIDOS 
ONTENIENTE SL 

3.462.672 30 276 Elaboración de 
productos 
cárnicos y de 
volatería 

19 R & J CAMBRASS SA 6.110.196 30 103.962 Fabiración de 
otros muebles 

19 TEJIDOS REINA SA 4.470.163 29 4.816 Comercio al por 
mayor de textiles 

20 VAELLO CAMPOS SL 4.016.953 29 322.383 Fabricación de 
otros productos 
metálicos n.c.o.p 

21 PUNT NOU 
SOCIEDAD 
LIMITADA 

3.300.448 29 34.562 Fabricación de 
tejidos de punto 

22 PINTURAS 
AYELENSES SL 

3.432.563 28 16.888 Fabricación de 
pinturas, 
barnices y 
revestimientos 
similares; tintas 
de imprenta y 
masillas 

23 RECICLATGES 
GUEROLA SL 

3.862.497 27 126.038 Actividades de 
descontaminació
n y otros 
servicios de 
gestión de 
residuos  

24 AUTOBUSES LA 
CONCEPCION 
VICENTE MONTES E 
HIJOS SL 

2.900.102 23 101.794 Transporte 
terrestre urbano 
y suburbano de 
pasajeros 
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 Nom de l’empresa Vendes 2013 Treballadors Resultat 
2013 

Activitat 

25 MOIXENT 
INDUSTRIAL 
PLASTIC SL 

5.013.821 21 262.675 Fabricación 
productos de 
plástico 

26 TALLERES LA 
BARONIA SL 

2.757.892 21 17.794 Mantenimiento y 
reparación de 
vehículos de 
motor 

27 TEXTILES C M G SA 6.231.674 20 31.590 Comercio al por 
mayor de textiles 

28 SUMINISTROS 
NAVARRO SA 

4.345.319 19 549.999 Comercio al por 
menor de 
ferretería, 
pintura y vidrio 
en 
establecimientos 
especializados 

29 ENTIDAD MAYA SL 4.308.438 18 120.361 Comercio al por 
mayor no 
especializado 

30 NC DISTRIBUCIONES 
DE PRODUCTOS 
INDUSTRIALES Y 
LUBRICANTES 2006 
SL 

2.725.139 18 2.915 Comercio al por 
mayor de 
máquinas 
herramientas  

  251.284.072 1362   

Empreses amb major número de treballadors 

Font: Elaboració pròpia a partir del ranking de Valencia Plaza 

Llavors, de les 30 empreses més importants d’Ontinyent segons l’ocupació que generen, 12 
d’elles són empreses industrials (5 relacionades amb el tèxtil, dues químiques, i una càrnica, de 
paper, de mobles, metàl·lica i de plàstic respectivament). Hi han 7 empreses de comerç a 
l’engròs (4 de tèxtil, dos de maquinària i 1 que es dedica a la fabricació d’objectes per a la neteja: 
fregones, cubs, esponges, etc.). Hi han 3 empreses dedicades al transport (dos d’elles al de 
mercaderies i una tercera al de persones) i unes altres 3 dedicades al comerç minorista (la 
primera és de supermercats, la segona es dedica a la informàtica i la tercera és una ferreteria). 
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Per últim hi han dos empreses dedicades a la venda i la reparació, dos al reciclatge i una a la 
construcció. 

Observant esta estructura empresarial ens cal concloure que és fortament dependent de la 
mobilitat pesada i parcialment també de la mobilitat privada per la seua ubicació als polígons 
industrials on la majoria dels desplaçaments es fan en vehicle privat. A l’hora d’elaborar les 
propostes caldrà tenir en compte la necessitat d’accessibilitat d’estes empresas i cercar mesures 
innovadores si pretenem reduir en pes del vehicle privat en els viatges als polígons. 

El mapa que apareix a continuació localitza, a través de la ferramenta de Google maps, les trenta 
empreses abans esmentades. Com podem veure hi ha una gran concentració al Polígon del Pla, 
apareixen moltes empreses al barri de Sant Josep, molt probablement per tractar-se de seus 
socials, dos al barri de Sant Rafael i només una al Parc Industrial de l’Altet. 

 

Localització de les principals empreses d’Ontinyent 
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1.3 TREBALLS DE CAMP  

Els treballs de camp són la principal font d’informació primària per a l’elaboració dels Plans de 
Mobilitat Urbana Sostenible. L’objectiu de la realització dels treballs de camp no és altra que 
aconseguir informació per poder caracteritzar la mobilitat, interna i externa, del municipi 
d’Ontinyent. 

Durant el més de novembre de 2015, es van realitzar les enquestes de mobilitat, les enquestes 
pantalles, els aforaments automàtics i els inventaris urbans, que es descriuen a continuació. 

1.3.1 ENQUESTA DE MOBILITAT  

Entre els dies 23 de novembre i 2 de desembre de 2015 es va realitzar l’enquesta de mobilitat 
d’Ontinyent. L’objectiu principal de l’enquesta es poder caracteritzar la mobilitat quotidiana dels 
residents d’Ontinyent, es a dir: 

• Nº de desplaçaments 

• Repartiment modal 

• Orígens i destinacions 

• Freqüències 

• Motius dels desplaçaments 

• .... 

i. Zonificació i càlcul de la mostra 

El primer que es va fer per a calcular la mostra necessària va ser zonificar l’àmbit d’actuació. En 
aquest cas es va dividir el terme municipal d’Ontinyent en 6 zones de transport. El punt de 
partida a aquesta zonificació van ser les seccions censals (INE). Ontinyent compta amb 81 
seccions censals, que es van agrupar per crear les zones de transport. L’agrupació de seccions 
censals s’ha fet mantenint l’homogeneïtat urbana de les seccions censals, es a dir, que la zona 
de transport resultant tingue identitat i siga diferenciable de la resta de zones de transport. En 
aquest sentit les 6 zones de transport resultant van ser: 

1. La Vila i Poble Nou 
2. El Llombo 
3. Sant Josep 
4. Sant Rafael 
5. Disseminats nord 
6. Disseminats sud y polígons industrials 

Per a poder distingir la mobilitat generada i atreta pels polígons industrials, en la codificació de 
l’enquesta es va tenir en compte, a més a més de la zona de transport, el nom dels polígons 
industrials: 

• l'Altet - Zona de transport 6 

• Sant Vicent - Zona de Transport 5 

• Balones - Zona de transport 6 

• El Pla - Zona de transport 6 
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Zonificació d’Ontinyent per a l’enquesta de mobilitat 

 

 

Zonificació d’Ontinyent (detall) per a l’enquesta de mobilitat i agrupacions de seccions censals. 
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La codificació dels orígens i destinacions externes s’ha fet per nom de municipi. La població de 
cada zona de transport, segons dades del INE 2014 (agrupant seccions censals) és la que és 
mostra a continuació: 

 

Població per zones de transport 

Un cop coneguda la població de cada zona de transport es pot calcular la mostra necessària. Per 
a cada zona de transport i per a un nivell de confiança del 95%, s’aconseguirà un error mostral 
inferior al 10%. Amb això tindrem, per al total de l’univers (població d’Ontinyent) i un nivell de 
confiança del 95% un error mostral del 4,1%. La mostra necessària per a aconseguir aquests 
errors mostrals és de 562 enquestes. 

 

Mostra per zona de transport 

La mostra de cada zona de transport es repartirà segons l’estructura de la població (per sexe i 
edat). L’enquesta es realitzarà als residents d’Ontinyent majors de 14 anys. 

ii. Disseny de l’enquesta 

L’enquesta tenia 3 parts  

• Composició de l’habitatge i selecció de l’enquestat 

• Descripció de la mobilitat 

• Característiques personals de l’entrevistat 
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A continuació es mostra el model d’enquesta: 
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iii. Metodologia 

La recollida de la informació es realitzarà mitjançant enquesta telefònica assistida per ordinador 
(CATI). Aquest mètode d’enquesta permet mides mostrals àmplies en períodes de temps 
relativament curts.  

El procés de realització de l’enquesta telefònica de mobilitat d’Ontinyent ha seguit els següents 
passos: 

Programació de l’aplicació informàtica del qüestionari 

El sistema CATI del Institut Opinòmetre opera amb el programa Gandia Integra, de l’empresa 
TESI. Aquest programa utilitza el llenguatge Visual QSL (Questionnaire Specification Language). 

Una vegada aprovat el qüestionari definitiu (aprovat per IDOM i validat per la Direcció tècnica 
de l’estudi), Opinometre confeccionarà l’aplicació informàtica de gestió de l’enquesta. 

Una vegada programat el qüestionari, aquest passa al departament de camp telefònic, on serà 
sotmès a un doble procés de verificació: 

• A través d’una funció especial del programa utilitzat (Demo) es realitzarà un test 
sistemàtic sobre entrevistes fictícies, amb l’objectiu de comprovar el correcte 
funcionament dels fluxos del qüestionari. 

• Una prova pilot amb entrevistes reals, amb l’objectiu de comprovar la comprensió de 
les preguntes per part de les persones entrevistades i també el funcionament correcte 
dels filtres, aleatoritzacions i rotacions predeterminades. 

Una vegada aprovat i validat el qüestionari i el funcionament del programa, comença el 
funcionament automàtic del sistema trucant a un número de telèfon que eixirà en una pantalla. 



             

55 

 

En la pantalla es mostrarà la presentació de l’estudi per part de l’entrevistador i les diferents 
opcions que hi ha una vegada contactat amb l’entrevistat: 

1. Accedeix a realitzar l’enquesta 

2. Comunica 

3. No respon 

4. Rebutja 

5. Contestador 

6. Empresa 

7. Equivocat 

8. Ajornat 

9. Quota plena/sexe i edat 

En el supòsit que l’entrevistat accedisca a realitzar l’enquesta, aquesta comença seleccionant el 
perfil necessari per cobrir la quota assignada de sexe i edat per a cada una de les zones de 
transport. 
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Una vegada contactat amb la persona seleccionada i en el cas de que destige respondre a 
l’enquesta, s’accedix a la pantalla de l’aplicació del qüestionari i l’entrevistador comença a 
realitzar l’enquesta seguint les indicacions de la pantalla. Les enquestes finalitzades són 
guardades en el sistema com a mostra realitzada, i es resten automàticament de l’arxiu de la 
mostra i quotes pendents. 

Supervisió i sistemes de control del treball de camp  

El sistema CATI disposa dels següents elements de supervisió: 

� Control i seguiment de l’estat de l’estudi (número d’entrevistes realitzades, número 
d’ajornaments, negatiu, absències ...) 

� Control i seguiment de com es van complint les quotes. Control de la duració de cada 
trucada i duració mitjana de l’enquesta. 

� Control estadístic per dies de la setmana, per interval horaris, per enquestador... 

� Possibilitat de realitzar tabulacions parcials de la informació sobre la base de dades 
recollida. 

� Possibilitat de codificar durant la realització del treball de camp o una vegada finalitzada 
l’enquesta. 

Validació i depuració de les bases de dades 

S’elaborarà un fitxer diari per facilitar la depuració de dades en paral·lel a la recollida 
d’informació i poder corregir les inconsistències detectades sistemàticament, així com la 
coherència en els desplaçaments i la cadena modal. 

El sistema CATI disposa d’un programa que controla tot el procés de depuració i verificació de 
dades, detectant errors i controlant inconsistències (FECHA *CLEANING). Per a la verificació el 
programa disposa d’un sistema que simula la gravació en tots els seus aspectes. A més a més el 
programa incorpora diferents mecanismes de control per contrastar la fiabilitat de les dades: 

� Control del tipus de camp (alfabètic, numèric, alfa-numèric, simple o múltiple). 

� Generació, per a cada variable, del rang de valors permesos (siguen numèrics o  
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  alfabètics) (TEP). 

� Detecció de no compliments de variables obligatòries (BLK). 

� Reconeixement de dígits de control. 

� Control de la coherència entre dos o més camps del mateix registre (LOFEL). 

Expansió de la mostra 

Una vegada depurats i validats les dades de l’enquesta, es procedirà a l’expansió. S’aplicarà un 
factor d’expansió a cada un dels individus. El factor d’expansió es calcularà a partir de les dades 
de població de cada una de les zones de transport i tenint en compte el sexe i l’edat. 

Gravació i entrega de resultats  

Els resultats de l’enquesta telefònica es gravaran en bases de dades de format Excel i SPSS. 

1.3.2 ENQUESTES PANTALLA 

L’enquesta de mobilitat ens dóna informació sobre les pautes de mobilitat dels residents a 
Ontinyent, però no ens permet caracteritzar la mobilitat dels no residents. Per això és 
interessant realitzar enquestes pantalla en els principals punts d’accés a la ciutat, per tal de 
conèixer les pautes de mobilitat dels no residents a Ontinyent que accedeixen diàriament amb 
vehicle privat a la ciutat. 

Per al Pla de Mobilitat d’Ontinyent es van localitzar 7 punts d’enquestes pantalla: 

1. CV-650 (Rotonda) 
2. Av. San Francisco - Av. Valencia 
3. Av. Almansa 
4. Av. Tèxtil 
5. Carrer Font dels Brulls 
6. Av. d’Albaida 
7. Carrer Santa Teresa (després rotonda CV-81) 

Les enquestes pantalla normalment es realitzen en punts semaforitzats, de tal manera que 
durant la fase de roig l’entrevistador pot realitzar l’enquesta. En el cas d’Ontinyent, degut a que 
en els punts d’accés a la ciutat no hi ha semàfors, les enquestes pantalla es van realitzar amb 
l’ajuda de la Policia Local, que aturava als vehicles per a que els entrevistadors poguessin fer 
l’enquesta. 
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Punts de realització de les enquestes pantalla 

Les enquestes es van fer durant quatre dies (de 7:30 a 21:00 hores), seguint la següent 
programació: 

• Dimecres 25 de novembre: Punts 4 i 5 

• Dijous 26 de novembre: Punts 6 i 1 

• Divendres 27 de novembre: punts 3 i 2 

• Dilluns 30 de novembre: Punt 7 
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L’enquesta que es va realitzar es: 

 

Enquesta pantalla realitzada a Ontinyent 

 

En total es van aconseguir 720 enquestes vàlides, repartides entre els 7 punts de la següent 
manera: 

 

Número d’enquestes vàlides per punt 
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La base de dades de l’enquesta pantalla s’ha expandit amb els resultats dels aforaments 
automàtics. Es a dir, l’univers de cada punt d’enquesta pantalla és la IMD registrada en 
l’aforament automàtic. 

 

Enquestador i policia local a l’avinguda del Tèxtil 

 

Les enquestes pantalla s’ha expandit i s’ha calculat el error de cada una de les mostres a partir 
dels resultats dels aforaments automàtics realitzats en els mateixos punts. En la tabla següent 
es mostra el número d’enquestes obtingudes en cada un dels punts, la IMD en el mateix punt 
(sentit entrada a Ontinyent), el Factor d’Expansió resultant i l’error de la mostral per a cada punt. 
En 5 punts l’error obtingut està per sota del 10%. El punt 5 i 6, on es van realitzar menys 
enquestes, l’error està entre el 11 i el 13%. 

 

Error mostral i factors d’expansió de les enquestes pantalla 

 

 

 

Punt Dia Enquestes IMD FE Error

1 26-nov 136         4.365     32     8,3%

2 27-nov 130         2.237     17     8,3%

3 27-nov 114         5.435     48     9,1%

4 25-nov 106         6.321     60     9,5%

5 25-nov 55           3.119     57     13,0%

6 26-nov 71           6.855     97     11,5%

7 30-nov 108         4.690     43     9,3%
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1.3.3 AFORAMENTS AUTOMÀTICS 

Els aforaments automàtics ens donen informació sobre la intensitat de trànsit que circula per 
una secció de carrer. Aquesta informació és interessant perquè a més a més de la IMD (Intensitat 
Mitjana Diària) podem obtenir: 

• Distribució horària de la demanda 

• Identificació de hores puntes 

• Diferències entre dies feiners, divendres, dissabtes i diumenges 

• Composició del trànsit (% de pesats) 

Per al Pla de Mobilitat d’Ontinyent es van seleccionar 7 punts per a la realització dels aforaments 
automàtics. Aquests punts van ser coincidents amb els punts d’enquestes pantalla per dos 
motius: 

1. Són els principals vials d’accés a la ciutat i per tant els que registren unes IMD més 
elevades 

2. Les dades obtingudes serviran per a expandir els resultats de les enquestes pantalla 

 

Punts de realització dels aforaments 

Els aforaments es van instal·lar el dimecres 25 de novembre i es van retirar el dilluns dia 30, de 
tal manera que es va comptabilitzar la demanda de 4 dies sencers: 

• Dijous 26 de novembre 

• Divendres 27 de novembre 

• Dissabte 28 de novembre 

• Diumenge 29 de novembre 
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El punt tres (avinguda Almansa) va registrar algun problema tècnic i no va comptabilitzar 
correctament. Degut a això, la màquina es va tornar a instal·lar i es va deixar fins al dimecres 3 
de desembre, per tal de disposar de dades correctes de tres dies feiners. 

A continuació es mostra una taula resum amb els resultats dels aforaments (IMD): 

 

IMD obtingudes a partir dels aforaments 

 

 

Aforaments automàtics instal·lats al municipi d’Ontinyent 

 

 

 

Punt Dijous Divendres Dissabte Diumenge

Punt 1 - Entrada 4.365         4.595         2.753         2.154         

Punt 1 - Eixida 5.064         5.262         3.133         2.384         

Punt 2 - Entrada 2.346         2.237         1.542         1.678         

Punt 1 - Eixida 2.452         2.301         1.618         1.700         

Punt 3 - Entrada 5.611         5.435         

Punt 3 - Eixida 4.510         4.415         

Punt 4 - Entrada 6.321         6.617         4.382         2.522         

Punt 4 - Eixida 5.471         5.969         3.917         1.938         

Punt 5 - Entrada 3.119         3.350         1.739         953             

Punt 5 - Eixida 3.897         4.168         2.272         1.154         

Punt 6 - Entrada 6.855         8.191         5.843         5.028         

Punt 6 - Eixida 5.424         6.289         4.304         3.345         

Punt 7 - Entrada 4.060         4.336         3.130         2.501         

Punt 7 - Eixida 4.690         4.931         3.157         2.955         
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1.3.4 INVENTARI URBÀ 

L’inventari urbà ha consistit en passejar per tots i cada un dels carrers d’Ontinyent per tal de 
conèixer l’estat de les voreres, la tipologia d’estacionament present en cada carrer, la 
localització de les places reservades per a PMR, l’estat de les marquesines i punts de parada del 
transport públic, l’estat de l’espai públic, l’ocupació de les bosses d’estacionament, l’ús social 
dels carrers de vianants, l’estat de la senyalització... 

Tot aquest inventari urbà servirà per a poder analitzar l’estat actual de la mobilitat i tenir les 
ferramentes necessàries per a poder proposar les millores de mobilitat que millor s’adaptin a 
les necessitats de la ciutat. 

 

Infraestructura de transport públic: Bus Navarro a l’estació de Renfe, tren de Renfe i parada de bus urbà 

 

 

L’espai del vianant 
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L’Estacionament: En bosses, regulat, indisciplina... 

 

 

L’espai públic: Treballat, envaït, oblidat 
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1.4 ANÀLISIS DE LA MOBILITAT ACTUAL 

1.4.1 DISSENY URBÀ I ESPAI PÚBLIC 

i. Nucli urbà i periurbà 

La capital de la comarca de la Vall d’Albaida, Ontinyent, és un municipi ben de muntanya, crescut 
com una quilla d’una nau (Cavanilles) a vora del riu Clariano, i amb una àmplia extensió de 125 
km2. de terme municipal, dels quals, aproximadament 3,7 km2. conformen el sòl urbà 
(residencial més industrial). El seu creixement urbanístic, com altres ciutats de la contornada es 
desenvolupa amb el pas de l’agricultura a la industria (sobretot, del tèxtil-llar) i en major part als 
anys seixanta i setanta, amb el declivi d’Alcoi, però també degut al fort creixement demogràfic 
derivat de l’arribada d’immigrants de Castella-la Manxa i d’Andalusia, conformant dos barris 
claus a una part i l’altra del nucli antic: els eixamples de Sant Josep i Sant Rafael. Més enllà, al 
llarg del temps, i amb una clara herència agrícola (cases disperses a les hortes i alforins des del 
segle XVIII), s’ha configurat una particularitat pròpia d’aquest municipi, on per una banda 
existeix una urbanització extensiva (“Les Casetes” o “el disseminat”) amb 5.023 hab (13,8% del 
total); i per altra, una d’intensiva o compacta (el nucli urbà) amb 31.157 hab (86,2% total) segons 
dades censals de l’INE 2014. Aquesta dispersió (i dualitat) poblacional produeix un efecte en la 
mobilitat que intensifica els desplaçaments quotidians entre el nucli i el terme. 

 

Vista aèria terme municipal d’Ontinyent, 2015. Institut Cartogràfic Valencià 

A continuació, analitzem l’estructura urbana i periurbana des de l’àmbit residencial, comercial, 
terciari, dotacional, industrial, agrícola i patrimonial per a desvetllar com afecta tot plegat a la 
mobilitat, el disseny urbà i l’espai públic. * Vore plànols 1, 2, 3.1 i 3.2 de l’annex cartogràfic. 

� Zones residencials 

El marc físic de l’espai públic està determinat per la tipologia de l’edificació (dimensió, 
localització, planta baixa, accessos, etc.), sent la majoria d’aquesta habitatge. 
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Des del primer assentament medieval fins a la darrera dècada, la trama urbana d’Ontinyent ha 
anat evolucionant amb quatre eixamples urbans (més la zona industrial i l’extensió “Les 
Casetes”) que han conformat els diferents barris de la ciutat als dos marges del riu, tot i les 
dificultats topogràfiques i els desnivells:  

- La Vila 
- El Raval - Poble Nou 
- Sant Josep 
- Sant Rafael 
- El Llombo.  

 

            

 

           

Vistes de carrers: La Vila, Poble Nou, Sant Josep, Sant Rafael, El Llombo i Cantereria. 

 

En consonància a aquesta divisió, es poden diferenciar clarament tres tipus de trames urbanes 
relacionades amb els tres moments històrics:  

• Segle XV-XVII: la Vila; on trobem carres molt estrets (3m d’amplitud mitjana), on la 
tipologia edificatòria ens mostra cases agrupades en illes irregulars i compactes amb 
reduïts patis de ventilació. 

• Segle XVIII-XIX: Poble Nou; on s’observen carrers més amples i quasi regulars (5m 
d’amplitud mitjana), on les illes residencials continuen sent denses però amb patis de 
major dimensions. 

• Segle XX (des dels anys 50-60): Sant Josep, Sant Rafael i El Llombo; caracteritzat per una 
regularitat en l’edificació i l’espai públic a mode d’eixample planificat sobre les partides 
d’Horta, resultant una trama de carrers llargs i rectes, creuaments i illes rectangulars 
amb espais lliures al seu interior que donaren lloc a habitatges populars. Les vies són 
àmplies (de 12m de mitjana en Sant Josep i Llombo, però 10m en Sant Rafael), creixen 
amb la circulació motoritzada. Tot i que el barri de Sant Rafael, “a l’altra banda del riu” 
ha millorat la seua integració amb la resta de la ciutat amb l’obertura del pont del Salt 
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del Bou i la incorporació de dotacions i habitatge, hi ha problemes respecte a la xarxa 
viària com ja detectara la revisió del PGOU (2007) entre el propi barri i el disseminat que 
l’envolta, tant residencial com dotacional. 

Al marge, com a fet residual, l’històric i un tant despoblat barri de la Cantereria, al pendent 
esquerre del Clariano en direcció al pont Nou o de Paduana (ampliat als noranta per a adeuar-
se al pas del trànsit). Aquesta zona residencial derivada de la transformació de les coves a vora 
del riu aigües avall, on habitaven les famílies més humils de la Vila, dóna fe també de la 
importància que hi tingué la ceràmica, i pateix els efectes de les possibles avingudes a 
conseqüència d’estar a la cota baixa del riu, la qual cosa també el limita a nivell d’accessibilitat. 

Per altra banda, tal com avançàvem, les vora 6.000 casetes de color terra que envolten el nucli 
urbà, signe identitari d’Ontinyent (qui no té una caseta no és ontinyentí, diuen) disseminades al 
solell de la serra Grossa i el Portixol, però també vers l’obaga de la serra d’Agullent i el Torrater. 
De cara a la mobilitat, cal tenir en compte que gran part de l’ús que se’ls dona és de cap de 
setmana, d’un sol dia (a fer-se la paella) o de períodes vacacionals, perquè també amb la crisi, 
la gent s’ha adonat que viure a l’extraradi és més car que no pas viure a la ciutat. Aquest 
fenomen urbanístic també ha intensificat la costum d’ús de “la motet” pels joves. 

De fet, la densitat afavoreix les relacions veïnals i els vincles d’identitat amb l’espai. Es busca allò 
que s’anomena densitat sostenible, que alguns autors com Lynch, Naes estableixen en 60-70 
vivs/ha (o bé 240 hab/ha) com a llindar òptim per a reunir les avantatges de la ciutat compacta 
sense problemes de congestió o saturació. La densitat de població al terme municipal 
d’Ontinyent és de 2,9 hab/ha i de 184 hab/ha al nucli urbà (sense el disseminat). I per zones:  

 

Barri Superfície (ha) Densitat (hab/ha) 

La Vila- Raval-Poble Nou 28,2 161,0 

El Llombo 27,3 145,8 

Sant Josep 62,3 264,7 

Sant Rafael i Cantereria 51,3 119,8 

Les Casetes  281,4 17,8 

 

El barri de Sant Josep, en la part alta del municipi, en cerca de terrenys més plans, ha facilitat un 
ràpid creixement, també degut a la prosperitat econòmica de la dècada dels 60. Aquest és el 
barri més densament poblat, allotja a més de la meitat de la població i s’ha convertit en el centre 
econòmic funcional d’Ontinyent. Tanmateix, d’aquest creixement s’han derivat problemes 
urbanístics importants per al seu funcionament intern com l’absència d’una xarxa d’espais 
públics i la transició amb els llindars històrics (Poble Nou) o industrials (El Pla). 

Per a acabar l’anàlisi residencial, segons les darreres dades del 2011, del banc municipal del 
portal argos/gva, a Ontinyent hi ha 18.036 habitatges; 628 secundaris (dada dubtosa en relació 
a les 6.000 casetes disperses, tal volta per qüestions de registre) i 3.219 buits. I, amb dades del 
SIOSE, es veu que tota l’artificialització del sòl es va fer en el període 1990-2006 passant de 567 
ha a 969 ha (un 71% més), mentre que del 2006 al 2011 tant sols creix un 0,81%. Les àrees 
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urbanístiques programades pel PGOU (2006) no han estat desenvolupades: creixement dels de 
Sant Josep i el Llombo, carretera de Bocairent i la part vora riu adjacent al carrer Major. 

� Zones comercials 

Comerç i mobilitat estan directament vinculats en tant que aquest es desenvolupa a la planta 
baixa d’una ciutat i, per tant, en relació directa amb l’espai públic. Dit això, Ontinyent està 
considerada a nivell territorial com una subàrea comercial de la comarca de la Vall d’Albaida, 
però la seua influència directa es concreta, a banda del propi municipi, a Albaida, Agullent, 
Bocairent, Fontanars del Alforins i Aielo de Malferit. Ontinyent concentra prop del 75% de 
l’oferta d’aquesta subàrea, però altres poblacions de la comarca entén sota l’àrea de Gandia o 
de Xàtiva. Darrerament, Cocentaina s’ha convertit en un punt d’atracció comercial per als 
ontinyentins. Amb tot, la ciutat té 649 activitats dedicades al comerç al detall, un volum 
semblant al d’Altea, Xàtiva o Xàbia. La densitat comercial és elevada, 2,37m2 comercials per 
habitant. En el període 2007-12, afectada també per la crisi, ha perdut el 25% d’aquestes 
activitats, sent la majoria d’alimentació, vestit, llar i comerç mixt. 

Les àrees comercials d’Ontinyent no tenen una caracterització important i en elles predomina el 
comerç de proximitat, és a dir, de barri. La divisió comercial municipal és cinc zones: 

- Sant Josep. 
- Carrer Major (Maians-Gomis). 
- Sant Rafael. 
- L’Almaig. 
- Mercat.  

 
El centre comercial, El Teler, de 15.544 m2, es troba al bell mig de l’eixample de la ciutat i pivota 
al voltant del Supercor. Va ser inaugural el 2005. Té 5 plantes comercials, 600 places 
d’aparcament en 3 plantes i 5 sales de cinema. Per tant és un gran atractor comarcal ubicat a 
l’interior del propi municipi, només entrar a ell i per contra del que sol ser habitual en aquestes 
operacions: situar els centres comercials en la perifèria. 

Per la seua banda, ja aleshores, el Pla d’Acció Comercial (Càmera de Comerç, 2005) detectava la 
mancança de peatonalitzacions i d’aparcament com dues de les debilitats urbanístiques i de 
mobilitat relacionades amb la situació del comerç del municipi. Per contra, iniciatives com 
“Ontinyent al carrer” (des de 2013) a la zona de Martínez Valls, han sigut dinamitzadores de 
comerç en relació a l’espai públic i han convertit la ciutat en pol d’atracció comercial per a altres 
localitats pel seu gran impacte mediàtic autonòmic i nacional. Aquesta zona ha estat 
determinada com part fonamental de l’eix comercial de la ciutat, que també inclou l’avinguda 
de Daniel Gil, el carrer Dos de Maig i l’esmentat carrer Major. 

Cal destacar l’èxit del mercadet dels dilluns al matí que s’ubica a la plaça de la Coronació (també 
coneguda com el Barranquet), ben a prop del Mercat Municipal (27 parades), tot i que a una 
cota inferior. En relació a ell, s’ha condicionat el buit de la Plaça Ovidi Montllor com a 
aparcament provisional amb una oferta de 50 places. A banda, mencionar altre mercat no 
sedentari, l’anomenat Mercat del diumenge, que es situa al recinte firal el primer diumenge de 
cada mes des de 2014. 

Malgrat la forta presència i dinamització comercial del nucli urbà, a diferència d’altres municipis 
(Gandia, Elx, etc.), aquest no ha s’ha promocionat com a Centre Comercial Obert. Amb aquest 
terme es denomina en l’urbanisme comercial, per oposició als centres comercials tancats típics 
de la cultura anglosaxona, a aquells que afavoreixen el comerç tradicional, de carrer i de mercat. 
Aquesta estratègia suposa la conversió dels carrers comercials en espais còmodes per al vianant, 
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connectats i dins d’un àmbit amb una pròpia identitat comercial. Tot i això, s’han efectuat 
millores de disseny urbà a l’espai públic, com les reurbanitzacions puntuals d’alguns eixos 
principals comercials, com el citat carrer de Martínez Valls o la semi-peatonalització del carrer 
Major. Aquesta última no exempta de polèmica perquè va significar el tancament de molts 
comerços (la crisi també en va afectar) i la reivindicació aconseguida de permetre el pas de 
vehicles pels matins (per això, semipeatonalització). El comerç més selecte ha abandonat 
progressivament tant l’entorn de la plaça de Sant Domingo (abans centre qualificat) com el 
carrer Major cap a les avingudes del Dos de Maig, Martínez Valls i Daniel Gil. Tantmateix, tractant 
de recuperar-se de la crisi, el carrer Major ressorgeix amb l’obertura de 8 establiments 
comercials al darrer any, més la rehabilitació d’espais cívics, culturals i administratius. N’és 
manifesta la intenció municipal per revitalitzar aquest eix amb la bonificació de les ordenances 
fiscals del 95% a l’obertura d’establiments i el cofinançament de l’arrendament mitjançant els 
fons del Pla de Reactivació Econòmica. 

� Zones terciàries 

Ontinyent no disposa d’una localització pròpiament terciària o administrativa. Així doncs les 
oficines privades i municipals es troben barrejades al nucli urbà, en nous edificis o rehabilitant 
el patrimoni (cas de l’Ajuntament, la Policia Local o el Centre de Referència Econòmica de la 
Ciutat - CREC, per exemple, on al carrer Major s’han instal·lat les oficines del PROP, el “Soterrani 
d’Idees”, l’oficina tècnica o la de Promoció Econòmica), associades a la resta del teixit 
residencial, comercials, dotacional i, fins i tot, industrial. Tanmateix cal destacar la Caixa 
d’Estalvis d’Ontinyent (La Previsora, des de 1884) per la seua vocació comarcal (Comarques 
Centrals) i l’ajuda al menut i mitjà empresari local (Pla Reactiva). Per exemple, les seues oficines 
centrals a la Plaça de Sant Domigno. I, per altra banda, Innovall (Agrupació d’Empreses 
Innovadores), situada a l’avinguda del Tèxtil (Polígon El Pla), nascuda al si de COEVAL amb la 
finalitat de dinamitzar la innovació i la cooperació entre els principals agents implicats en el canvi 
del teixit econòmic del districte industrial. Conjuntament amb l’Ajuntament i la seu d’Ontinyent 
de la Universitat de València promocionen “La Ciutat Eficient”, un projecte “smart-city”. Amb 
tot, cal prestar atenció a la terciarització de la indústria amb una crida comarcal en tant que 
afectarà a la mobilitat urbana i interurbana. Per últim, mencionar l’únic Hotel del municipi, el 
Kazar (rehabilitació d’un edifici del XIX d’estil mudèjar), de 4 estreles i 40 habitacions, ubicat al 
dinàmic carrer del Dos de Maig (límit entre l’històric Poble Nou i l’eixample de Sant Josep). 

� Dotacions 

Els equipaments o dotacions públiques són els centres d’atracció principal i tenen una forta 
influència segons la seua localització, en els desplaçaments quotidians. Així doncs, classifiquem 
els diferents usos dotacionals en: 

- Administratius 
- Assistencials 
- Educatius 
- Esportius  
- Sanitaris  
- Socioculturals 
- D’abastiment 

 
De tot el llistat, distribuïts segons el planejament en els diferents barris (malauradament, el sòl 
dotacional acaba sent perifèric) cal destacar per la influència metropolitana i comarcal els 
següents equipaments: 
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- Hospital General d’Ontinyent, Sant Josep. 
- Ontinyent C.F, Polígon del Pla (extrem oest) 
- Campus d’Ontinyent (Fundació Universitària Vall d’Albaida i Universitat de València, 

estudis de magisteri, ADE...), El Llombo. 
- Dependències municipals, La Vila i Raval-Poble Nou. 
- Centre cultural Caixa Ontinyent (Casa Llorens), Poble Nou. 
- Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, La Vila. 
- Recinte firal, Sant Josep. 
- Mercat municipal, Poble Nou. 
- La Saleta (centre de dia), el Servef i la UNED, Sant Rafael. 
- Poliesportiu municipal i Cementeri, El Llombo. 
- Ecopark, Polígon del Pla (extrem est) 

 
En complement, tot i ser un servei privat, de cara a la mobilitat cal considerar les gasolineres 
com a equipaments d’abastiment i d’intercanvi. A més, es troben en llocs estratègics, en els 
accessos al municipi i són espais que els joves utilitzen molt recarregant “la motet”. Però 
sobretot, són signes referencials per a la població, i conseqüentment, es converteixen en punts 
d’encontre entre l’àmbit municipal i intermunicipal, entre locals i visitants. Llavors, convé 
considerar-les perquè poden ser icones aprofitables per a altres usos compatibles i integrats. 

� Polígons industrials 

De major a menor escala, el conegut com a l’arc industrial d’Ontinyent (“capital del tèxtil 
valenciana”), és a dir, el corredor del tèxtil Albaida-Aielo ha derivat en una mena de ciutat 
industrial integrada al nivell d’altres districtes industrials de la Comunitat Valenciana (com el de 
la ceràmica de Castelló de la Plana). La indústria, que començà instal·lant-se al polígon del Pla 
per compartir l’aigua de l’Horta i segurament per facilitat topogràfica, ha anat traslladant-se al 
nord (polígon Pla de Sant Vicent). El sector del tèxtil pateix la crisi a l’any 2000 amb la 
liberalització del mercat (competència sud-est asiàtic) i comencen a deslocalitzar les empreses, 
però al 2007, la crisi financera els rematà a mode d’efecte dominó, perdent el 16,3% de les 
activitats industrials fins el 2012. El pas que es va donar és produir-ho tot fora i convertir-se en 
comercials, però moltes grans empreses han tancat (edificis buits, polígons inacabats). Les noves 
iniciatives passen per noves i antigues empreses de dimensió mitjana: neteja –Cotoblau –, 
disseny –Gandia Blasco–, informàtica –ONTINET–, etc. 

Acostant-nos a la trama urbana, tres dels quatre polígons industrials d’Ontinyent estan tocant 
el nucli urbà, als quals s’arriba com a prolongació dels seus carrers i avingudes com la del Tèxtil 
o bé des de les vies d’accés i marges del riu. La superfície industrial (2 km2) representa el 1,6% 
del terme municipal (125 km2). Si considerem que el nucli urbà (1,6 km2) representa el 1,2 % del 
terme, la grandària dels polígons és sensiblement superior a la suma de la superfície dels barris. 
Aleshores, es tracta de vora dos milions de metres quadrats repartits en les quatre zones 
esmentades, de nom El Pla, El Altet, Sant Vicent i Avinguda de València. La major part es 
concentra al polígon del Pla (74% del total), situat a l’est del casc urbà al llarg de la carretera 
d’Albaida, on estan les empreses més importants del sector i on el darrer PGOU l’amplia al doble. 
En segon lloc, el Parc Industrial de l’Altet (15%), de recent construcció (el final de la que anava a 
ser l’expansió industrial), entre Aielo i Ontinyent (CV-650), just a l’eixida de l’A-7, però amb una 
ocupació parcial de vora el 50%. Mencionar també, encara que amb unes dimensions molt més 
reduïdes (el 6,6% del total), el polígon de Sant Vicent al nord-est de la ciutat, junt a la CV-650, 
carretera de València. I abans, vinculat a ell, el polígon Avinguda de València (4,4% del total). 
Dins del casc urbà ja no en queden quasi industries com fa poc amb la coneguda Paduana i altres 
als marges residuals del riu Clariano. Amb tot, i vista la  vocació industrial d’Ontinyent, en ares 
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d’una transformació i reinvenció cap a la innovació tecnològica i el coneixement (“Ciutat 
Eficient”), comporta una nova oportunitat en quant a una millora en la gestió de la mobilitat que 
afecta a aquestes extenses zones de treball. En aquest sentit el sector agrícola que vorem a 
continuació ens mostra com la col·laboració entre empreses, més enllà dels instituts (AITEX), és 
fonamental per l’eficiència productiva alhora que respecte pel territori. En definitiva, la 
terciarització dels polígons, la continuïtat de la trama urbana i la inclusió d’espais de centralitat 
en les zones de treball són alguns dels reptes respecte a mobilitat sostenible de les zones 
industrials. 

� Sòl agrícola 

L’aigua ha estat essencial pel desenvolupament econòmic d’Ontinyent, al terme municipal del 
qual, no sols hi ha agricultura de secà sinó també d’horta. Fins els anys 60, les hortes periurbanes 
estaven en plena producció, tant la del Llombo com la del Pla i, menys, la de l’Almaig. La 
importància demogràfica d'Ontinyent s'explica, sobretot, per l'existència d'una horta molt 
extensa i fèrtil, una de les deu hortes valencianes més importants. Però finalment es va produir 
la metamorfosi d’una societat de base agrària amb presència de les activitats industrials en una 
societat plenament industrial. Així les coses, molts conjunts urbans i alguns barris encara 
guarden l’encant i els indicis: caixetes de fruita i hortalisses a les portes de les cases com a 
improvisat aparador, de l’empremta llauradora. Una manera d’apropiació de l’espai públic que 
ho constatem al Poble Nou. Malgrat que el planejament no ha pogut resoldre l’abandonament 
de la zona agrícola als marges de la ciutat, i per tant, la possibilitat de nexe amb l’àmbit de les 
Casetes, acabant la ciutat, als darrers anys trobem diferents experiències d’horts urbans que 
han assolit inconscientment aquest paper articulador. Derivat de l’àmbit agrícola també convé 
destacar el paper de la Cooperativa Vinícola Onteniense (avinguda Almansa) com a punt atractiu 
i d’intercanvi. Per últim per a potenciar l’economia de proximitat i generar menys desplaçaments 
(de compra-venda i logística), s’ha creat a la Vall d’Albaida, amb un protagonisme d’Agullent, la 
Xarxa Llauradora de les Comarques Centrals Valencianes, la qual promociona una Certificació 
Social Corporativa (+Bo) que assegura la seua comercialització sota els principis d’una mobilitat 
sostenible, és a dir, fer servir canals curts de distribució, prioritzar el contacte directe amb el 
consumidor (venda directa, grups de consum) i avalar un model de producció-consum de 
construcció lenta i reflexionada. Aquesta actitud afavoreix el vincle entre dos sectors relacionats 
amb el nucli urbà i periurbà: mobilitat i agricultura. 

� Patrimoni 

Passem a destacar les àrees de rellevància patrimonial, tant arquitectònic, urbà com de l’entorn 
natural immediat pel possible interès que puga tindre la inclusió d’elements de valor històric 
patrimonial en el traçat d’una mobilitat sostenible associada al paisatge urbà i periurbà, sobretot 
pel que significa de cara a l’atracció extraordinària i local fonamentada en el turisme i el comerç, 
però també en els desplaçaments quotidians. Aleshores, convé tindre en compte les següents 
àrees i elements: 

- La Vila: Es tracta del primitiu recinte de l’assentament àrab i cristià, una successió de 
cases apinyades en carrers sobre grans desnivells (“costeres”), el qual allotja els 
principals edificis històrics com l’església de Santa Maria (s.XIV i declarada M.H.A-BOE 
21-VI-1974); el palau de la Duquesa d’Almodòvar (s.XII-XV-XVIII-XX, Palau de la Vila, 
restaurat per Daia Arquitectes); o els antics jutjats (s.XVII, actual Museu Arqueològic 
d’Ontinyent i la Vall d’Albaida, MAOVA). Aquest conjunt històric està declarat com a 
C.H.A (BOE 21-VI-1974) i ha estat recuperat gràcies al Pla Especial de Protecció. Perifèric 
a ell també destaquen la plaça de la Vila amb el Mirador (porta de la Vila) cap a la Vall 
d’Albaida; el convent de les Monges Carmelites, el més antic del poble, ubicat al pont 
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de Santa Maria (anys 40) a la vora de l’antic camí de Biar o de Castella; la plaça Major a 
peu de les muralles i oberta al barranc de Sant Jaume-Almaig, on es troba l’antiga casa 
del Consell (La Sala o antic Ajuntament, s.XVI. Ara, amb dependències municipals) i el 
nou Ajuntament ocupant l’antic palau dels Comptes de Torrefiel (s.XV-XVIII) al costat 
dels Porxets, els quals donen testimoni de l’aspecte originari de la plaça, totalment 
porticada a principis del s.XVI. 

- Pont Vell: És un dels elements emblemàtics de la ciutat. Construït amb dos arcs al 1500, 
creua el riu Clariano en la part baixa. El pont marcarà una reorientació de les 
comunicacions de la Vila amb la construcció del camí dels Carros. A l’altre costat, seguint 
la fàbrica de pedra del pont es situa la torre defensiva Albellons. 

- El carrer Major: Aquest carrer de traçat medieval, segueix l’antic camí que, cap a llevant, 
duia a Albaida i a Gandia. N´és l’eix principal del Raval-Poble Nou (Pla de Reforma 
Interior, Vetges Tu i Mediterrània, 2005) i donat el seu caràcter nobiliari, presenta un 
bona mostra d’arquitectura civil com la casa dels Badal (s.XVIII), el palau dels Maians (o 
dels Marquesos de Montemira, s.XVIII, edifici cultural) o el palau dels Barons de Santa 
Bàrbara (Casa de la Cultura d’Ontinyent). En un ramal d’aquest carrer, hi ha el palau dels 
Puig (s.XVII, seu actual de l’Arxiu Municipal d’Ontinyent i de la Biblioteca Municipal ‘Pare 
Lluís Galiana’) i la casa dels Cerdà (s.XVIII). A la seua redor també es situen l’església de 
Sant Carles Borromeu (s.XVI) i la de Sant Miquel del Raval (s.XVII). 

- Patrimoni industrial: La presència de la indústria tèxtil per tot arreu marca la fisonomia 
i dota de personalitat la ciutat. Això es veu reflectit en l’existència de fàbriques amb un 
valor patrimonial. La més representativa i central, La Paduana (1919-2011), de mantes i 
regenerats, entre la ribera del riu i la plaça de la Concepció, ha estat quasi totalment 
enderrocada, excepte alguns elements com la torre i la façana del casticista pavelló 
principal, on abans hi havia oficines i actualment s’han construït apartaments que 
implicarà major densitat de població i accessibilitat a la plaça de la Concepció, entrada 
del municipi. Derivats d’aquest creixement industrial també trobem arquitectura 
residencial singular dels anys 20 del segle passat com la Casa Delgado Molina (avinguda 
Compte de Torrefiel) o el Xalet Mompó (carrer Dos de Maig). 

- Riu Clariano: Aquest riu que naix a Ontinyent i que discorre en forma de barranc pel mig 
del municipi és el seu element natural per excel·lència, el qual conjuntament amb la 
topografia condiciona la configuració de la pròpia ciutat. Així, tant el seu Pla de Reforma 
Interior (2007), com el Pla General (2006) i, fins i tot, l’Estratègia Territorial de la 
Comunitat Valenciana (2011) l’entenen com un articulador natural, però també cultural 
i patrimonial (agrari i preindustrial). Al llarg del riu es poden apreciar les restes de 
xemeneies d’antigues fàbriques que aprofitaven l’energia hidràulica i del mateix deriven 
diferents pujades al nucli urbà; es poden agafar camins a la redor; fer rutes temàtiques 
vinculades a l’aigua (Molí de Descals) o al gra (blat); visitar les múltiples fonts (del Regall, 
de les Monges, de la Costa, etc.); observar els diferents ponts (Vell, Santa Maria, Salt del 
Bou, de La Costa, etc.); o bé, senzillament fer senderisme paisatgístic. Amb tot, són 
diverses les dificultats, però amb el temps, habitants, visitants i planejament han derivat 
la mirada cap a aquest element. És a dir, el que abans era una darrera del poble (la 
façana de l’hotel Pou Clar, abandonat, ho demostra clarament), tenint en compte també 
que és la pitjor orientació (nord-oest) per un clima de muntanya, ara en canvi és una 
oportunitat de centralitat. 

- Barranc de la Puríssima: Aquest és un dels diferents barrancs perpendiculars al riu, que 
baixen des del nord d’Ontinyent, des del Portixol i la Serra Grossa, com també ho fan el 
del Rei, de la Lloma Rasa o de Morera (o Gran). Aquest barranc és un eix que travessa 
tota la zona de Les Casetes i que l’Estratègia Territorial valora dins de la infraestructura 
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verda articuladora del territori periurbà. Tanmateix, l’encontre del mateix amb la ciutat 
està pendent de resoldre’l a mode de transició amb el carrer del Tirador (via ràpida de 
circulació), la rotonda d’accés per la CV-650 i el carrer històric de la Cantereria. Tot i 
això, l’Ajuntament habilità al 2013 un passeig natural des del paratge de la Font de la 
Puríssima fins l’Escorxador.  

- Pou Clar: Es tracta de la font de naixement del riu Clariano, el paratge fluvial més 
important del municipi i un popular lloc d’esbarjo i de gran tradició (hi ha un documental 
sobre la història i les tradicions d’Ontinyent: “Els fills de l’aigua”), on es formen una sèrie 
de basses o estanys amb nom propi (Pou Gelat, Pou dels Esclaus, Pou Fosc, Pou de la 
Reixa i Pou dels Cavalls). A l’inici del barranc també es troben una sèrie de covetes del 
segle I a.C.  I al llarg del mateix es troben mostres de patrimoni hidràulic o l’obra civil de 
l’antic ferrocarril. La bona accessibilitat (des del camí del Llombo i de la senda de l’Alba, 
a peu o amb bicicleta) permet caminar per la seua vora i el bany a l’estiu (ús turístic 
intens). Malauradament, l’ampliació de la carretera ha desfigurat el primitiu indret. En 
vehicle a motor s’arriba des de la carretera CV-81 entre Ontinyent i Bocairent, agafant 
l’encreuament en direcció a Fontanars dels Alforins on hi ha un aparcament. 
 

Dins d’aquest punt, menció a banda mereixen els camins històrics (“Vells”) que naixen al nucli 
urbà, els quals conduïen als altres pobles propers i llunyans (Agullent, Fontanars, Albaida, 
Bocairent, Biar, Xàtiva, Gandia, Almansa, etc.), els quals han anat desapareguent baix la 
construcció dels nous carrers rectes als barris dels eixamples. Tanmateix, aquests traçats són el 
vincle entre l’àmbit urbà i el periurbà com ja ho són El Carril o el Camí dels Carros. No són 
merament camins rurals, sinó que pel seu passat esdevenen en articuladors del territori. Alguns 
d’ells, obsolets per a la mobilitat motoritzada, poden ser recuperats per a la mobilitat sostenible 
com a camins per a vianants i ciclistes.  

I, en complement a aquests traçats, trobem les rutes PR i GR (V-121, V-122, CV-306, GR-7); els 
assagadors (del Pla, de la Font Frada, de Caputxins); i els itineraris per paratges naturals i sendes 
locals (PNM del Torrater, PNM de la Font de Morera-Senda dels Enginyers, PNM de Fuset-
Gamellons –itinerari temàtic des de la finca de Fuset, parcel·la de 105 ha de caire forestal i de 
titularitat municipal emmarcada en el Paratge Natural Serra de l’Ombria-Pou Clar–, SL V-9, SL V-
19). Com a apunt final, en ares de facilitar també l’accessibilitat a aquest entorn a les persones 
amb mobilitat reduïda, des del 2014 s’ha posat des de la regidoria de Sostenibilitat una cadira 
de rodes tot terreny en disposició de qui ho necessite. 
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Plànol històric on es veuen els camins que naixen de la Vila i el Raval.  

“Història Bàsica d’Ontinyent” Alfred Bernabeu coordinador. 

 

Tenint en compte tot l’anàlisi anterior, on s’ha vist com afecta l’estructura del nucli urbà i terme 
municipal a la mobilitat, a més de la distribució de les densitats de població, també juguen un 
paper fonamental la barreja dels distints usos descrits, tant en quantitat com en qualitat dels 
desplaçaments, així com en el disseny i gestió de l’espai públic. Amb la següent taula podem 
valorar que els barris de Poble Nou, Sant Josep i El Llombo són el més equilibrats. 

 

Barri Residencial Comerç Terciari Dotacions Industrial Agrícola Patrimoni 

La Vila √   √   √ 

Poble Nou √ √  √ √   √ 

El Llombo √ √ √ √  √  

Sant Josep √ √  √ √ √   

Sant Rafael  √ √  √  √  
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Cantereria √    √ √ √ 

Les Casetes  √      √ √ 

Polígons    √  √ √  

 

ii. Ús, disseny i gestió de l’espai públic 

La concepció i disseny dels espais públics urbans constitueix una de les tasques de major 
importància per a la qualitat d’una ciutat. Amb la seua definició formal i funcional, la xarxa viària 
adquireix una especial rellevància, un aspecte clau de l’estructura urbana. Però no sols es tracta 
del seu disseny, sinó també de l’ús i de la gestió que en fem dels mateixos espais lliures. * Vore 
plànols 5.1, 5.2 i 5.3 de l’annex cartogràfic. 

Per barris, podem classificar l’espai públic en les següents tipologies: 

- Parcs: A Sant Josep, amb caràcter de parc es troben els perifèrics parc del Mestre 
Ferrero, parc d’Ausiàs March (en relació al CEIP Vicent Gironés), i el parc de les Boles (en 
relació a l’Hospital –antic xalet de les Boles–). 
A Sant Rafael, es localitzen també a les vores el parc de Pere IV, el parc de Sant Rafael 
(en relació al col·legi municipal de Sant Rafael Juan Vidal).  
Al Llombo, el parc amb el mateix nom (al costat del col·legi públic Lluís Vives). 
A la punta de Poble Nou, abans del Pla, es situa l’històric Parc de la Glorieta. 
I a la Vila, a la ribera del Clariano, el Parc de Sant Pere. En el projecte d’ampliació es 
contempla la rehabilitació de les porxades del pati de l’enderrocada Casa Barberà, 
antiga serradora. 

- Places: Descomptant les placetes dels barris, començant per la Vila, es troba la plaça del 
mateix nom, la plaça de Baix, la plaça de Sant Roc i als peus del recinte, la plaça Major 
(des del segle XVI, el centre neuràlgic de les activitats públiques de la ciutat), i la de Baix 
(amb forma allargada i amb un passatge a l’entrada). 
Al Raval-Poble Nou, es situen la plaça de la Concepció (accés nord de la ciutat), la plaça 
del Músic Vicent Rodríguez (urbanitzada com a aparcament), la plaça de Sant Domingo 
i la plaça del Mercat. 
Al Llombo, es localitzen la plaça de la Coronació. 
A Sant Josep, la plaça Vicent Andrés Estellés i d’Ovidi Montllor (condicionada 
temporalment com a aparcament). 
A Sant Rafael, la plaça de la Ceràmica. 

- Carrers i avingudes: Tota la ciutat és una xarxa de carrers de diferent tipus com s’ha vist 
a l’anàlisi del nucli urbà. Tanmateix, destaquen uns d’altres per intensitat d’ús 
(comercial, trànsit, etc.) o significança (límit entre barris), convertint a alguns en més 
articuladors de la mobilitat urbana. Així doncs, a Sant Rafael són protagonistes 
l’avinguda d’Almansa (remodelada amb vies de servei per a integrar certa indústria), 
l’avinguda de Jacinto Benavente (que es converteix en carretera cap a la rotonda d’accés 
a Ontinyent, tot i anomenar-se carrer del Tirador) i, en perpendicular, el carrer de Cassià 
Fita. A la Vila, destaquen els carrer de la Trinitat i del Mirador, però també les Roses. Al 
Raval-Poble Nou, per descomptat, el carrer Major (Maians-Gomis), així com el carrer del 
Dos de Maig i el carrer de Sant Antoni. Al Llombo, els carrers principals són els 
perpendiculars de Rafael Juan Vidal (E-O) i l’avinguda del Compte de Torrefiel (N-S). Des 
d’aquest barri també naix l’avinguda tangencial de L’Almaig que volteja el barri de Sant 
Josep. D’aquest altre barri, cal subratllar diversos carrers llargs que pengen respecte a 
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la mateixa com l’avinguda de Daniel Gil, el carrer del Pintor Josep Segrelles o l’Avinguda 
d’Albaida (plena d’equipaments i frontissa amb el polígon del Pla). I en perpendicular a 
aquests a l’altre extrem del barri, el comercial carrer del Músic Martínez Valls. Per últim, 
des de Sant Josep fins al polígon del Pla, l’avinguda de Ramon y Cajal es transforma en 
l’avinguda del Tèxtil. Als darrers anys, alguns d’aquests carrers o zones vinculades han 
estat susceptibles d’obres de reurbanització i accessibilitat. De manera aïllada i amb 
major o menor èxit, s'han transformat amb plataforma única peatonal o semipeatonal 
(Poble Nou) o bé, ampliació de voreres (Sant Josep, Sant Rafael, El Llombo), quedant 
pendent el darrer tram del carrer Músic Martínez Valls. Tanmateix queda prou per 
millorar. 

- Creuaments: Les interseccions de carrers o els “quatre cantons” destaquen 
principalment als barris de Sant Josep i Sant Rafael. La majoria, sense semàfors. En el 
primer, a més, els retranquejos que es produeixen en els edificis dels cantons generen 
espais estancials associats com per exemple a l’eix del carrer José Simó Marín. Aquests 
espais esdevenen en quotidianes centralitats a escala de veïnat. 

- Marges: Els bordes són aquells espais lineals lliures que no són considerats sendes. 
Normalment, encara que no necessàriament, són els límits entre zones diferents. Tenen 
forma no definida i no estan regulats o normativitzats com les places i parcs. En moltes 
ocasions deriven d’espais abandonats (solars, descampats) i solen convertir-se com a 
Ontinyent en aparcaments temporals. Entre els barris, els polígons, l’entorn periurbà i 
agrícola, els camins i el límit de la ciutat amb el riu, hi ha un bon grapat d’espais al marge 
que en són al mateix temps oportunitats d’articulació de la trama i les infraestructures 
que envolten el municipi. 
 

     

Vistes de creuaments a Sant Josep. 

A més d’aquestes tipologies generals i estructurals, hi ha d’altres espais singulars, trets 
definitoris de la morfologia urbana d’Ontinyent i de la seua topografia com són els 
eixamplaments de carrers (per exemple, els extrems del carrer de Sant Antoni), les escales que 
salven desnivells (com al Mercat que vinculen dos barris), les passarel·les (com la que hi ha sobre 
l’avinguda de Jacinto Benavente per a connectar la Universitat Nacional a Distància - UNED), les 
costeres, els miradors (des de Rafael, des de la Vila), alguns soportals i porxets (al Raval), els 
ponts sobre el riu, les baixades al riu o els espais interior d’illa semioberta (per exemple, darrere 
dels Alcalde Paco Montes –Edifici la Ereta, Poble Nou–;  José Simón Marín – Sant Josep–; i el 
Grup Ramon Llin a l’extrem est de Sant Rafael ). 

Menció a banda mereixen també les rotondes. Sobretot quatre casos amb distinta fortuna. Per 
una banda, la d’entrada al barri de Sant Rafael, amb continuïtat peatonal i ciclista al seu 
perímetre. Sense dubte, la que millor presenta un adequat disseny urbà. En segon lloc, la 
rotonda d’entrada al barri de Sant Josep-Poble Nou (“Glorieta dels Moros i Cristians”), amb la 
intersecció de quatre carrers rellevants. Per altra banda, la rotonda d’accés nord al municipi des 
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de la CV-650, que deriva també trànsit cap a les Casetes. Per últim, la reclamada rotonda d’accés 
al barri del Llombo des de la CV-81. 

 

     

Tres rotondes: Sant Rafael, accés CV-650 i Sant Josep. 

D’altra part, en quant a espai públic lineal, l’aposta per part del planejament de generar nous 
bulevards als sectors de desenvolupament que delimiten la ciutat comporta el naixement 
d’itineraris el passeig de Benarrai (al sud) que venen a complementar a “la ruta del colesterol” 
(recorregut urbà circular de 5,7 km). 

Seguint aquest apartat de tipologies, puntualitzar també que respecte al barri disseminat de Les 
Casetes, l’espai públic és bàsicament inexistent, característica pròpia d’aquest tipus 
d’urbanització extensiva basades en parcel·les privades tancades sense cap tipus d’espais de 
relació i equipaments. Sols trobem vials i entorn natural. De fet, la caseta i el tros d’horta o de 
secà venen a substituir l’esbarjo que es realitzaria a l’espai lliure del nucli urbà, és a dir, als seus 
parcs i places. De la manera similar ocorre en algunes zones de creixement a l’oest de Sant Rafael 
com els adossats de la urbanització de Les Aigües (al costat de la segona empresa més important, 
Tèxtils-Mora). Es tracta d’un pseudo-barri depenent del vehicle privat on els  carrers són les 
tanques de les parcel·les, sense cap activitat, on un eix central peatonal i un parc tangencial es 
converteixen en espais residuals en lloc de generar encontre veïnal. 

Si comparem a la taula següent el percentatge d’espais lliures i de viari per barri, Poble Nou és 
el barri amb major percentatge d’espai públic (10,7%) en relació a la seua superfície, i Sant Josep 
és el que més percentatge de viari en té (27,3%). És recomanable que el percentatge de viari 
públic no supere el 25%.  

Barris 
Superfície 

(ha) 

Parcel·la  

(ha) 

Espais lliures 
(ha) 

Espais lliures  

(%) 

Xarxa viària  

(ha) 

Xarxa viària  

(%) 

La Vila 3,5 2,1 0,5 13,8 * 0,5 15,5 

Poble Nou 24,7 16,7 2,6 10,7 3,9 15,8 

El Llombo 27,3 10,5 1,3 4,8 5,9 21,2 

Sant Josep 62,3 33,0 4,8 7,7 17,0 27,3 

Sant Rafael i 
Cantereria 

51,3 19,6 3,6 5,2 12,9 25,0 

 (*) L’alt percentatge d’espais lliures a la Vila són conseqüència dels enderrocaments de les cases del carrer Trinitat, 
les llindants a la Casa Barberà i considerant la futura ampliació del Parc de Sant Pere. No és una dada significativa. 
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En quant a l’ús i gestió de l’espai públic, s’ha de considerar les diferents activitats que es realitzen 
a l’aire lliure, especialment: 

- Festes de Moros i Cristians: 
En honor al Crist de l’Agonia, al voltant del darrer cap de setmana d’agost, aquestes 
festes declarades d’interés turístic nacional fan la seua “entrada” a l’avg. de Daniel Gil. 
Però també utilitzen altres carrers com el Dos de Maig, Major i de la Cantereria. 

- Festes de la Puríssima Concepció: 
Les festes patronals d’Ontinyent es celebren a principis de desembre al voltant de Poble 
Nou, en especial pel carrer Major. 

- El mercadet del dilluns: 
Es realitza a la plaça de la Coronació (del Barranquet), un espai que també s’aprofita per 
a les mascletaes, els matinals infantils i l’ofrena a la Puríssima. 

- El mercadet del diumenge: 
Es celebra temporalment al recinte firal, al costat del parc d’Ausiàs March, fins que 
s’execute el futur hospital comarcal. 

 

A més, cal considerar festes de barri (El Llombo, Sant Josep, Sant Antoni, etc.) i altres 
celebracions d’ús col·lectiu de l’espai públic com les Falles o les processons de Setmana Santa. 
Però també s’ha de tindre en compte l’ús d’oci nocturn al voltant del Parc de la Glorieta, llindant 
amb el polígon del Pla. 

     

Plaça de la Coronació (amb i sense mercadet) i plaça del Mercat convertida en aparcament. 

 

iii. Problemes del disseny urbà 

Comencem distingint clarament els conceptes d’accessibilitat i mobilitat, a vegades 
inconscientment confosos. L’accessibilitat descriu la facilitat amb què alguna  cosa o algú poden 
ser abastats, i no sols depèn de la distància que els separa. La mobilitat, en canvi, descriu l’acció 
de traslladar-se d’un lloc a altre, entre dos objectius. La primera va associada al concepte de 
proximitat i resulta fàcil d’entendre quan es tradueixen, ambdós conceptes, a estratègies 
diferents.  En un barri, l’accessibilitat depèn de la proximitat a què es troben els serveis que 
necessitem, mentre la mobilitat descriu el trajecte que hem de realitzar per a abastar o aplegar 
fins l’objectiu, no importa a la distància a què ens trobem d’ell. Afavorir l’accessibilitat significa 
acostar els serveis a la ciutadania, afavorir la mobilitat requereix posar a l’abast dels veïns 
mitjans de transport  per a facilitar-los la trobada. De les carències d’accessibilitat i mobilitat 
deriven els problemes del disseny urbà i per tant, les àrees de conflicte detectades de l’anàlisi 
de l’espai públic. * Vore plànol 6 de l’annex cartogràfic. 
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A Ontinyent, aquests conflictes, que també en són d’oportunitats, els classifiquem de la següent 
manera: 

- Discontinuïtat peatonal de l’espai públic entre places del nucli urbà (Poble Nou): 
L’eix diagonal entre les places de la Concepció (ja dividida de per si en dos) – Músic 
Vicent Rodríguez – Sant Domingo-Mercat (tot i el desnivell) – Coronació. A més, en quasi 
totes, el disseny urbà crea el típic efecte rotonda, amb l’excepció de l’encertada 
reurbanització de la Plaça de Sant Domingo per Daia arquitectes. Tampoc ajuda a Poble 
Nou qüestions relacionades amb seccions de carrer destinades exclusivament al pas de 
vehicles amb un ample insuficient i poca visibilitat com ocorre a la Plaça de Baix, Sant 
Antoni o Pont Vell. 

- Dificultats d’accessibilitat: Ens referim, no sols als problemes físics d’alguns barris 
històrics com La Vila (les costeres, el carrer Callarís tallat o la plaça plena de vehicles) o 
el desnivell amb la plaça del Mercat, sinó també accessibilitat com a 
proximitat/llunyania. Per exemple, la dependència motoritzada de Les Casetes per a 
accedir a les zones comercials, dotacionals i de treball. L’intent d’una ronda nord ha 
fracassat per l’impacte paisatgístic que significa. Per altra banda, també incloem ací la 
percepció de falta d’integració del barri de Sant Rafael amb la resta de la ciutat més 
funcional, depenent d’una ronda de circumval·lació on, a pesar d’estar habitada, s’ha 
convertit en una via ràpida (tot i que compta amb passos de vianants elevats per a reduir 
la velocitat). 

- Ubicació perifèrica d’algunes dotacions i zones de treball: En general, el planejament 
ha anat ubicant moltes dotacions (sanitàries i docents) de major superfície a les vores 
de la ciutat construïda augmentant la intensitat dels fluxos.  En alguns casos, fins i tot, 
creant una filera de dotacions, com per exemple, l’eix sud CV-6620 del poliesportiu – 
institut – estació de ferrocarril – cementeri, o bé l’avinguda d’Albaida a Sant Josep. El 
congestionament del trànsit en zones escolars o les bosses d’aparcament que generen 
demanda en hora punta, s’està tractant de retallar amb iniciatives com els camins 
escolars. 
Per altra banda, com ja s’ha esmentat, zones de treball ben delimitades com els polígons 
industrials generen una demanda regular de desplaçaments que cal ajustar des de 
l’oferta. 

- Trànsit motoritzat per zones inadequades: Tant per amplària o per respecte 
patrimonial, alguns carrers històrics o passos com el Pont Vell ben mereixen alliberar-se 
de cotxes i càrrega-descàrrega, amb excepció de residents i emergències. 

- Interseccions: Els barris d’eixample (Sant Josep, Sant Rafael i Llombo) són els qui 
presenten majorment aquesta tipologia conflictiva en tant, com s’ha explicat 
anteriorment, denoten la vulnerabilitat del vianant, deixant el protagonisme al trànsit 
motoritzat de pas. El disseny zonificat (vorera-calçada) no ajuda a enfortir al vianant, tot 
i l’absència de semàfors que regulen el trànsit. 

- Embotellaments: A hores punta, els accessos al municipi, les zones dels col·legis i els 
punts de major atracció (comercial, dotacional, industrial) presenten embussos de 
trànsit motoritzat privat.  

- Sinistralitat:  En un any, del 2013 al 14 es comptabilitzaren 129 accidents amb afectats, 
majorment produïts pels vehicles als vianants. Una dada important a tenir en compte 
respecte a les voreres, encreuaments, visibilitat, vies ràpides i seguretat viària en 
general.  
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Problemes d’espai públic a Sant Antoni, Concepció i plaça Major. 

Al mateix temps, el riu Clariano apareix recurrentment com una oportunitat de vertebració, no 
sols entre l’àrea urbana i periurbana, sinó també a la zona consolidada com ja ho plantejara el 
Pla General, amb la proposta de generar un eix urbà entre el pont Nou de l’entrada a València i 
la Vila, seguint la vora dreta. Segons com, podria resoldre alguns dels problemes de mobilitat i 
accessibilitat esmentats. 

Per últim, el fet que part de l’habitatge es desenvolupe en planta baixa (una o dos altures), com 
als barris històrics, però també agrupacions de cases junt al mirador de Sant Rafael o el barri de 
la Cantereria, converteix el carrer en prolongació de l’espai domèstic, possibilitant la seua 
apropiació individual o col·lectiva des d’usos quotidians que el veïnat plantege. Aquesta escala 
de poble és un valor afegit a l’hora d’intervindre sobre el disseny urbà i l’espai públic. 

iv. Humanització de l’espai públic 

Amb la voluntat d’incorporar visions innovadores per al disseny urbà d’Ontinyent, a continuació 
recopilem quatre criteris d’humanització de l’espai públic que es poden posar en pràctica 
atenent a l’anàlisi realitzat d’aquest municipi: Quantitat-Qualitat-Continuïtat; Espais compartits; 
Urbanisme tàctic; “Placemaking”; i salut comunitària. 

� Quantitat, qualitat i continuïtat 

Des de la primera Llei del Sòl, el sistema d’espais lliures al planejament de l’estat espanyol 
apareix com una obligació de l’agent encarregat de la urbanització –públic o privat–, i el seu 
caràcter s’associa al d’equipament, per tant, amb la mateixa consideració que les dotacions o 
aparcaments. El fet d’anomenar-se sistema és circumstancial, allò important era que es podia 
remarcar com a zona verda, i que calia reservar un percentatge segons l’àrea de 
desenvolupament. Aquesta visió quantitativa, distributiva i percentual de projectar l’espai lliure 
en general, no és suficient per a garantir el bon disseny urbà. Cal també valorar la qualitat i 
continuïtat. Per exemple, a escala territorial, l’Estratègia de la Comunitat Valenciana (ETCV, 
2010; LVM, 2011*; i LOTUP, 2014)  o la Xarxa Verda de la Diputació de València (2015) que sí 
atenen a la superposició dels criteris de quantitat, qualitat i continuïtat mitjançant el concepte 
d’infraestructura verda.  

(*) Article 6.3 de la Llei 6/2011 de Mobilitat de la Generalitat Valenciana: 

“El foment dels desplaçaments per als vianants és un de les comeses dels plans d'ordenació i instruments de 
planificació de competència municipal, que han de dissenyar itineraris que permeten realitzar desplaçaments a peu 
per a conformar una xarxa que recórrega la ciutat i connecte els centres escolars i culturals, les zones comercials i 
d'oci, els jardins, els centres històrics i els serveis públics d'especial concurrència i importància” 
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Per tant, a l’àmbit urbà i periurbà, aquesta idea es pot traslladar com a infraestructura verda 
urbana i periurbana, la qual permet vincular el terme municipal amb el nucli urbà, connectant 
ambiental i amablement –modes de transport no motoritzats– els elements naturals de l’entorn 
amb els parcs, places i jardins de l’interior construït i els seus bordes menys definits. Els beneficis 
d’aquestes intervencions són econòmics, turístics, etc., però també és un aprenentatge per 
l’augment de coneixement, cura i respecte pel territori, el qual necessitaria d’uns instruments 
de gestió. Per últim, no sols es tracta de connectar l’àmbit rural o natural amb l’urbà, també cal 
reforçar itineraris còmodes i segurs per al vianant i la bicicleta que articulen els diferents barris 
del municipi, a mode de peatonalitzacions actives (PMUS València, 2013), Vies Verdes, etc., amb 
l’objectiu de descentralitzar la mobilitat en els desplaçaments quotidians. 

� Espais compartits 

Més enllà de les tímides i freqüents intervencions d’ampliar voreres, la peatonalització no és 
l´única alternativa al re-disseny del viari urbà per a guanyar l’espai per al vianant. De fet, aquesta 
dràstica mesura és el temor de polítics i veïns si no es fan amb el major consens possible 
(conflicte de Gamonal, 2014). Malgrat tot, una volta realitzades, comerciants i hostalers són els 
principals beneficiaris a l’augmentar l’activitat comercial i tindre espai per a les terrasses. La 
zona es revaloritza i fins i tot, corre el risc de deshabitar-se si no es preveu l’increment del preu 
de l’habitatge o la terciarització. Des d’altre enfoc, cap la possibilitat de la creació de zones 
compartides (“shared spaces”, primeres experiències als anys 80) que es converteixen, gràcies 
al disseny o gestió que calmen el trànsit, en espais de prioritat peatonal, habitualment aplicades 
en zones residencials. Es tracta d’eliminar les diferències entre vianants i vehicles tal com 
senyals, voreres, semàfors, etc., i dotar a l’espai d’un caràcter unitari i amb una identitat pròpia. 
Està demostrat que amb la incertesa de qui té la prioritat, els conductors redueixen la seua 
velocitat fent més segur l’entorn. És a dir, un espai compartit en lloc de zonificar per modes de 
transport, converteix el vial o infraestructura en un lloc, al potenciar la mixtura i l’ambigüitat. 
Així doncs trobem diferents modes d’intervenció integral com les Zones 20 o 30 Km/h (existents 
a Ontinyent), els Centre Comercials Oberts, els Eixos de coexistència (semipeatonalització amb 
aparcament per a residents), les Superilles (S.Rueda, 2003), etc. A més, aquestes mesures de 
disseny urbà i mobilitat poden anar acompanyades d’altres que revitalitzen els carrers a cota 
cero de la ciutat domesticant-lo com fomentar l’habitatge en planta baixa; permetre que els 
xicotets comerços o tallers s’apropien de part de l’espai públic (sense l’abús de les terrasses); 
afavorir activitats als espais de transició, d’intercanvi, porxets i umbrals d’espera; o fins i tot, 
desasfaltar alguns racons per a renaturalitzar o incorporar jocs de xiquets i majors. 

� Urbanisme tàctic (assaig-error) 

La manca de recursos no hauria de ser una excusa per a no actuar. La idea de què les 
reurbanitzacions dissenyades sols han de fer-se després d’haver trobat totes les respostes o 
partida pressupostària pot portar a la paràlisi del propi pla. Aquesta planificació s’ha d’entendre 
més com un procés que admet correccions. Per a millorar la mobilitat del municipi, cal començar 
per l’escala de carrer o veïnat. Si bé, els esforços i projectes de major escala són necessaris i 
importants com a estructurants a nivell metropolità, les intervencions de menor escala són una 
manera d’establir inversions més substancials a l’espai públic. Aquest enfoc permet que els 
actors locals testegen nous conceptes abans de grans compromisos polítics o econòmics. Des 
del Pla de Mobilitat es poden impulsar o bé simplement facilitat accions d’urbanisme tàctic que 
avaluen allò planificat a mode d’assaig-error, en lloc de la dualitat habitual èxit-fracàs. 
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� “Placemaking” (ràpid, lleuger i barat): 

Tot i que els habitants d’una ciutat percebem els carrers com un tot, l’administració pública les 
compartimenta des de diferents àrees de gestió i disseny: mobilitat, reurbanització, serveis 
d’abastiment,  neteja, llicències d’ocupació de la via pública, etc. D’aquesta manera garanteix la 
seua utilitat i la qualitat de vida. Tanmateix i en general, la falta d’una mirada conjunta impedeix 
entendre l’experiència dels carrers com a ‘llocs’. De fet, en moltes ocasions, ocorre just el 
contrari, quan els carrers expulsen a la gent, obligant-la sols a passar. Fenòmen que també 
succeeix en espais de nova urbanització. En aquest marc genèric, apareix als anys seixanta el 
concepte anglosaxó de “placemaking”, que correspon precisament a allò que esdevenia en la 
ciutat mediterrània abans de ser automobilitzada: ser un lloc d’encontre casual o provocat, ser 
un espai vital. És a dir, l’espai públic no es sols un espai físic, sinó també emocional per estar 
habitat. Amb tot, el “placemaking” fuig de la tradicional transformació urbana en base a 
projectes destinats a solucionar un problema en particular des del projecte, per a definir-se com 
una perspectiva guiada per un enfoc basat en la percepció del lloc i l’acció de la comunitat que 
l’habita apropiant-se d’ell. Per a això és necessària una ferramenta que permet transformar els 
espais de manera fàcil, ràpida i econòmica (LQC: “ligther, quicker, cheaper”) amb l’objectiu que 
una volta consensuada in situ la visió de futur, puguen executar-se transformacions 
immediatament. A Ontinyent, el fet d’ubicar terrasses a la calçada als llocs d’estacionament; el 
condicionament d’espais per a la fira o mercat; la conversió d’un espai en peatonal segons 
l’horari; o també, les mesures que acompanyen als camins escolars són alguns tímids i 
inconscients exemples de “placemaking”, concepte que pot estendre’s progressivament al 
disseny d’algunes places de major rellevància. 

     

Oportunitats nous espais públics: “placemaking” a les places d’aparcament, interiors d’illa i entorns de cases baixes. 

� Les cures i la salut comunitària 

Darrerament, els marcs teòrics sobre les pràctiques de cura han tenyit les mirades sobre l’espai 
públic. Aquests reivindiquen la centralitat en les nostres societats de les activitats de 
reproducció social, això és, tot allò que fem per a poder desenvolupar i mantindre la nostra vida 
i la dels qui ens envolten. Les pràctiques de cura han estat tradicionalment invisibilitzades i 
desvaloritzades, relegades a l’esfera privada i, en conseqüència, adjudicades socialment a les 
dones. L’emergència d’aquest enfocament ha aplegat també als estudis urbans reivindicant un 
disseny de la ciutat, i amb ella de l’espai públic, que atorgue centralitat a l’atenció als menuts i 
menudes, la cura de les persones majors o d’aquelles afectades de diversitat mobilitat. Però 
també les trames de consum quotidianes en els comerços de proximitat, les visites als centres 
de salut o l’activitat esportiva. Paral·lelament a aquestes corrents, també hem assistit a 
l’emergència de l’àmbit de la salut comunitària, preocupada per potenciar totes aquelles accions 
preventives en el camp de la salut així com generadores de benestar col·lectiu. La investigació 
en aquest àmbit defensa una concepció integral de la salut, que reivindica els determinants 
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socials, espacials i econòmics de la salut. Des d’aquesta òptica, l’espai públic i l’entorn que ens 
envolta s’entrellaça amb generar una bona salut.  

1.4.2 MODES NO MOTORITZATS 

Com a infraestructures pròpies dels modes de transport no motoritzats, a més a més de les 
voreres i places (ja explicat en el punt 1.4.1 – Disseny urbà i espai públic), podem trobar a 
Ontinyent itineraris de vianants, camins escolars, itineraris ciclistes i espais compartits. 

 

Vials no motoritzats d’Ontinyent 

Tot i que l’estratègia de compartir espai pot ser correcta, en el cas de l’oferta de vials no 
motoritzats d’Ontinyent s’aprecia molt clarament una falta de connexió, continuïtat i creació de 
xarxa en tots els tipus d’itineraris.  

Des del punt de vista del vianant existeix a Ontinyent la següent infraestructura específica: 

• Itineraris “verds” de vianants: Bàsicament el itineraris a través del riu Clariano i el 
barranc de la Puríssima 

• Carrers de semivianants, com l’eix de carrer Maians – Carrer Gomis, o els carrers de la 
Santa Faç o de l’Aurora 

• Carrers 30, com els vials laterals de l’avinguda d’Almansa o l’itinerari que connecta el 
centre urbà amb el paratge del Pou Clar 

• Camins escolars com els que s’han creat a Sant Rafael 

• Itineraris compartits bicicletes – vianants com els de la ruta del Colesterol 
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Com s’ha comentat anteriorment, no existeixen itineraris de vianants. Tant sols hi ha trams que 
s’han anat executant segons disponibilitat pressupostaria però sense poder concretar una xarxa 
d’itineraris que permetin la connexió clara entre un origen i una destinació. 

Amb el cas de la infraestructura ciclista passa el mateix que amb la de vianants. Hi ha trams 
executats al llarg de la ciutat però sense crear una xarxa o una malla que garanteixi les 
connexions. Hi ha el carril 30 a l’avinguda d’Almansa, el carril bici (en vorera) de l’avinguda del 
Benicadell o el segregat en calçada de l’avinguda Vicent Gironés. 

En tot cas, la infraestructura ciclista es pot considerar com molt incipient i encara amb un llarg 
recorregut per endavant, ja sigui en forma d’infraestructura segregada exclusiva per a ciclistes 
o com espais compartits (zones 30, ciclocarrers, espai compartits, pacificació del trànsit...). 

 

Vial no motoritzat (vianants + bicicleta)  

En total a Ontinyent hi ha 22,8 quilòmetres de infraestructures de transport no motoritzat. El 
39,7% corresponen a itineraris compartits per a bicicletes i vianants, el 26% a itineraris de 
vianants i el 12% a vials 30. 

 

Infraestructura vials no motoritzats  

 

Longitud (m.) %

1.302          5,7%

2.872          12,6%

1.556          6,8%

5.968          26,2%

2.065          9,1%

9.048          39,7%

22.811        

Tipologia d'infraestructura

Longitud total

Camins escolars segurs

Vial 30 

Carrers semipeatonals

Carrers de vianants

Carril bici segregat

Itineraris vianants i bicis
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1.4.3 EL TRANSPORT PÚBLIC 

El transport públic present a Ontinyent consta de tres modalitats: 

• Transport públic urbà, operat per Navarro Bus 

• Transport públic interurbà per carretera, operat per La Concepción 

• Transport ferroviari operat per Renfe. Línia de mitja distància Alcoi – Xàtiva – València 

A continuació es descriu l’oferta existent: 

i. Transport públic urbà 

Navarro Bus opera el transport públic urbà a Ontinyent. La línia 1 opera de dilluns a divendres 
de  8’00 h. a 14’00 h. I de 16’00 h. a 20’00 h. Els dissabtes opera de 10:00 a 13:30. Dissabtes de 
vesprada, Diumenges i festius no hi ha servei de bus urbà. 

Els horaris de les eixides són: 

Horaris  de matí des de la primera parada (c/ Vicente Gironés Mora, 4): 

• 8h. – 8’40h. – 9’20h.  – 10h. – 10’40h. – 11’20h. – 12h. - 12’40h.  – 13h. – 13’20h. – 14h. 
(excepte dissabtes) 

Horaris de vesprada des de la primera parada (c/ Vicente Gironés Mora, 4): 

• 16h. – 16’40h. – 17h. – 17’40h. –18’20h. – 19h. – 19’40h. 

La tarifa del bus és de 0.95 cèntims d’euro. 

El servei de bus urbà s’opera amb un vehicle de 22 places (més un altre de reserva). El vehicle 
es un MAN Van Hool. 

 

El vehicle utilitzat per al servei de Bus urbà 
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Els punts de parada i l’itinerari circular de la L1 del bus urbà d’Ontinyent són: 

 

Punts de parada del bus urbà d’Ontinyent 

 

 

Itinerari del bus urbà d’Ontinyent 
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Les parades estan senyalitzades i en alguns casos es disposa de marquesina, encara que sense 
informació dels horaris i itinerari de la ruta. En els punts de parada on no hi ha marquesina hi ha 
una senyal vertical anunciant el punt de parada i prohibint l’estacionament, encara que en 
aquests punts la indisciplina és elevada.  

També s’ha observat que encara hi ha algun tòtem informatiu antic, on es descriuen les dues 
línies existents anteriorment al municipi. Al desembre de l’any 2011 es van fusionar les dues 
línies de bus urbà d’Ontinyent, passant a operar-se des d’aleshores la línia actual (inici de 
l’operació actual 2 de gener del 2012). 

 

Senyalització i parades del bus urbà d’Ontinyent 

A més a més de la L1 hi ha un servei especial que connecta el nucli urbà amb el cementeri i 
l’estació de Renfe. Aquest servei s’opera amb una furgoneta de 9 places. 

 

Un vehicle de Bus Navarro donant servei a l’estació de Renfe 

 

L’itinerari d’aquest servei és el següent: Av. Daniel Gil (cantó José Iranzo) – Av. Daniel Gil (cantó 
amb c/ Escultor Julio Capuz) – c/Dos de Maig (davant  el Teler) – c/ Dos de Maig nº72 (Unió 
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artística musical) – c/ Dos de Maig 142 (casa del llaurador) – Barranquet (Bar Harmony café, nº 
26) – Monges Carmelites – Av. Diputación (bar San Remo). 

 

Itinerari del bus urbà a l’estació de Renfe 

ii. Transport públic interurbà per carretera 

El transport públic interurbà per carretera estava operat per les concessionàries La Amistat i La 
Concepción.  

La Amistad operava la línia Ontinyent – Gandia. La concessió va caducar l’octubre del 2014 i està 
pendent de ser concessionada de nou per la Conselleria. Degut a això, el servei va deixar de 
prestar-se a l’octubre de 2014 i des d’aleshores no hi ha servei de transport públic entre Gandia 
i Ontinyent. 

La Concepción opera actualment les següents línies: 

• línia Ontinyent – Alcoi 

• línia Ontinyent – Xàtiva 

• línia Ontinyent – València 
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La Línia Ontinyent - València forma part de la Línia Banyeres – València. El temps de recorregut 
d’Ontinyent a València són 80 minuts i el preu del bitllet 8,80 euros. Els horaris que la 
concessionària oferta en dia feiner són: 

 

Horaris Ontinyent – València en dia feiner. 4 expedicions al dia per sentit 

Els dissabtes el servei es reduix de forma notable, passant de les quatre expedicions diàries per 
sentit a tant sol una. A les 9 del matí ix un autobús cap a València (arriba a la capital del Túria a 
les 10:30), que torna cap a Ontinyent a les 12 del migdia. Aquest esquema horari dificulta molt 
l’ús de l’autobús en dissabte, doncs a la pràctica tant sols permet estar a València 1:30 hores. 

 

Horaris Ontinyent – València en dissabte. 1 Expedició al dia per sentit 

El diumenge i festius també hi ha una sola expedició per sentit entre valència i Ontinyent. A les 
19:00 hores ix d’Ontinyent (població que ve a passar el cap de setmana a casa, sobretot 
estudiants, i que diumenge tornen cap a València). De València a Ontinyent, l’expedició ix a les 
21:00 hores. 

 

Horaris Ontinyent – València en diumenge i festius. 1 Expedició al dia per sentit 
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La línia d’autobús Ontinyent – Xàtiva té una expedició al dia per sentit. Ix d’Ontinyent a les 8:30 
del matí i torna de Xàtiva cap a Ontinyent a les 12. Per la vesprada no hi ha expedicions. El preu 
del bitllet d’Ontinyent a Xàtiva és de 3,75 euros. 

La línia de transport públic interurbà que connecta Ontinyent amb Alcoi té una expedició diària 
per sentit. Ix d’Ontinyent a les 7 del matí i torna cap a Ontinyent a les 17:00 hores. El preu del 
bitllet és de 3,95 euros. 

Els punts de parada del transport públic interurbà es troben a: 

• Av. Almaig, 50 (Parc Vicent Andrés Estellés) 

• C/Músic Vert s/n (al costat dels molls de l’antiga fàbrica Paduana) 

• Av. Dos de Maig 146 (parada de bus al costat del Mercadona 

iii. Mitja distància Renfe 

Ontinyent disposa de servei ferroviari des de l’any 1894, quan s’inaugurà la Línia Xàtiva – 
Ontinyent, que posteriorment s’allargà fins a Alcoi (1903). Avui en dia l’estació i la 
infraestructura pertany a ADIF i la operació li correspon a Renfe Media Distancia. 

La línia Xàtiva – Alcoi no està electrificada, és de via única i té pendents, des de fa anys, millores 
infraestructurals importants per tal de que la línia guanye en eficiència. El recorregut d’Alcoi a 
València es fa en més de dos hores, un temps de recorregut que no permet al tren ser competitiu 
amb el vehicle privat. Actualment, amb l’autovia operativa, el temps de recorregut de València 
a Alcoi en cotxe es fa en poc més d’una hora. 

  

Tren de mitja distancia Renfe (Diesel) arribant a l’estació d’Ontinyent 
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Actualment Renfe oferta les següents expedicions en dies feiners (4 expedicions diàries per 
sentit): 

 

València – Ontinyent                                                                           Ontinyent – Alcoi 

 

Alcoi – Ontinyent                                                                     Ontinyent – València 

En dissabte, les expedicions entre València i Alcoi es reduixen a dos per sentit: 

 

València – Ontinyent                                                                           Ontinyent – Alcoi 
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Alcoi – Ontinyent                                                                     Ontinyent – València 

Els diumenges i festius es quant Renfe oferta més expedicions en la línia Xàtiva – Alcoi (5 per 
sentit): 

 

València – Ontinyent                                                                           Ontinyent – Alcoi 
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                                      Alcoi – Ontinyent                                                                     Ontinyent – València 

 

El preu del bitllet de tren de València a Ontinyent és de 7,85 euros. (Preu senzill només anada), 
mentre que el preu d’Ontinyent a Alcoi és de 2,80 euos. 

 

1.4.4 EL VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT 

El vehicle privat motoritzat juga un paper important en l’esquema de mobilitat de la ciutat, tant 
des del punt de vista quantitatiu (té una quota de repartiment modal elevada) com qualitatiu. 
L’oferta existent per al vehicle privat, representada principalment pels vials i sobretot per les 
places d’estacionament en destí, és el factor que impacta de manera més notable en la demanda 
(volums de trànsit). La reducció de places d’estacionament i/o la reducció de la capacitat en 
certs trams de la xarxa viària poden ser elements claus per a regular l’ús del vehicle privat 
motoritzat a Ontinyent. 

En el següent apartat es descriuen els dos factors principals que caracteritzen l’oferta del vehicle 
privat motoritzat a Ontinyent: Infraestructura viària i estacionament 

i. Infraestructura viaria 

A continuació es descriurà l’oferta viària del municipi d’Ontinyent. Primerament es 
caracteritzaran els principals vials d’accés, que garanteixen la connexió interurbana de la ciutat. 
Posteriorment, es descriuran les característiques principals del viari urbà. 

� Oferta viària interurbana 

L’oferta viària interurbana està formada pels vials de titularitat de la Generalitat i la Diputació 
de Valencia que permeten connectar Ontinyent amb els municipis del voltant o les xarxes de 
transport principals. 
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CV-40 (A-7). Autovia Central. Forma part de la xarxa bàsica autonòmica depenent de la 
Generalitat Valenciana. Consta del tram de l’autovia del Mediterrani que va des de Canals fins 
Albaida. Transcorre per l’est d’Ontinyent, i d’aquesta en surten la CV-81 i la CV-650, que entren 
al municipi. Té una secció de 2+2. 

 

CV-40. Secció de 2+2 

CV-81. Ronda sud d’Ontinyent. Es l’eix principal d’entrada i sortida del municipi. Es tracta d’una 
via que funciona com a ronda del municipi pel sud. Forma part de la xarxa de carreteres de la 
Comunitat Valenciana. Per l’est, connecta Ontinyent amb l’autovia del Mediterrani (CV-40, en 
aquell tram). Travessa tot el municipi funcionant com a ronda sud i ix de la ciutat pel sud-oest; 
posteriorment travessa la Serra d’Agullent fins connectar amb les poblacions de Banyeres de 
Mariola, Beneixama i Villena. Finalment, acaba al límit amb el municipi de Yecla, de la Regió de 
Múrcia. Fa anys la conselleria va redactar el projecte per al seu desdoblament. Tot i això, la 
demanda registrada actualment a la CV-81 fa que el projecte no sigue una prioritat ni per a 
Ontinyent ni per a la Conselleria. 

Tram est. De la CV-81, la seva secció és de 2+2 en el curt tram que connecta la CV-40 amb el 
municipi d’Ontinyent. Posteriorment, al entrar al municipi pel polígon industrial El Pla passa a 
tenir una secció 1+1. Aquest tram es caracteritza per tenir 3 rotondes en menys d’un kilòmetre, 
que permeten, a més de reduir la velocitat, estructurar el trànsit d’entrada i eixida dels polígons 
industrials del municipi. 

 

CV-81 Tram est. Secció de 2+2 
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Tram sud-oest. La secció d’aquesta via sortint del municipi a partir de la rotonda amb el carrer 
del Dos de Maig és de 2+2, que passa posteriorment a ser de 2+1 (2 carrils d’eixida del municipi) 
i finalment de 1+1.  

 

CV-81 Tram sud-oest. Secció de 1+1. Des de la passarel·la de vianants 

CV-650. Carretera de València. Aquesta carretera pertany a la xarxa de carreteres de la 
Comunitat Valenciana. Connecta Ontinyent amb Ayelo de Malferit i dona servei també als 
polígons industrials de l’Altet i Sant Vicent, a Ontinyent. La seva secció és de 1+1.  

 

CV-650. Carretera de València. Secció de 1+1 
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CV-660. Carretera de La Font de la Figuera. Es tracta d’una carretera autonòmica de la 
Generalitat Valenciana. Permet la connexió d’Ontinyent, entrant per la urbanització Les Aigües, 
amb el municipi de La Font de la Figuera. Quan arriba a Ontinyent, transcorre rodejant el costat 
oest com a ronda, amb cinc rotondes per estructurar el trànsit i controlar la velocitat. La seva 
secció és de 1+1. 

 

CV-660. Carretera de la Font de la Figuera. Secció de 1+1 

 

CV-655. Carretera de Fontanars. Aquesta carretera pertany a la xarxa de carreteres de la 
Diputació Provincial de València. Connecta Ontinyent amb Fontanars dels Alforins. La seva secció 
és de 1+1.  

 

CV-655. Carretera de Fontanars. Secció de 1+1 
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CV-665. Carretera de Vallada. Aquesta carretera pertany a la xarxa de carreteres de la Diputació 
Provincial de València. Connecta Ontinyent amb Vallada, connectant amb la carretera CV-6492. 
La seva secció és de 1+1.  

 

CV-665. Carretera de Vallada. Secció de 1+1 

 

En conclusió, el trànsit interurbà entre Ontinyent i els municipis del seu voltant s’estructura a 
través d’aquests 6 eixos: 

  

Vies d’accés a Ontinyent 
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� Oferta viària urbana 

L’oferta viària urbana d’Ontinyent que es caracteritzarà a continuació és la que estructura el 
trànsit urbà de la ciutat i permet la connexió amb els vials interurbans. 

Av. Almansa - Av. Jacinto Benavente - C. del Tirador. L’avinguda Almansa, penetra al municipi 
a partir de la CV-660. Consta d’una secció de 1+1 més 1 carril lateral en cada sentit de circulació. 
En el tronc central no està permès l’estacionament. En les dos vies de servei està permès 
l’estacionament en cordó en el lateral dret. Enllaça mitjançant una rotonda amb l’avinguda 
Jacinto Benavente, també amb secció de 1+1, més 1 carril addicional per sentit a un tram del 
seu recorregut. Aquesta, continua mitjançant una rotonda compacta amb el carrer del Tirador, 
de secció 1+1, que finalitza amb la carretera CV-650. Aquesta via urbana també fa funcions de 
ronda nord (connecta la CV-660 amb la CV-650), encara que el trànsit de pas és molt reduït. La 
via compta amb elements reductors de velocitat (passos de vianants elevats). 
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CV-6590. Camí de les Boles – Av. Vicente Gironès. Es tracta d’una carretera local que connecta 
la urbanització El Pilar amb el carrer del Tirador, al nord del municipi. Té una secció de 1+1. En 
el tram final de l’Av. Gironés (davant de l’IES Pou Clar) la secció té un carril bici segregat 
bidireccional, així com un pas de vianants elevat per reduir la velocitat de circulació i millorar la 
seguretat viària a l’entorn de l’IES. No es permet l’estacionament. 

 

 

Av. de Sant Francesc. És una avinguda que entra directament pel nord del municipi fins 
connectar amb l’avinguda Ramón i Cajal en arribar a l’eixample. Té una secció de 1+1. És un dels 
5 vials de la ciutat que travessa el riu Clariano. En el tram del Pont del Riu Clariano cap al nord 
hi ha estacionament en cordó al costat oest. Al pont l’estacionament està prohibit. 
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Av. de la Diputació – C. de la Magdalena - Av. del Compte de Torrefiel. La primera parteix de la 
rotonda amb l’avinguda Jacinto Benavente i baixa amb una secció de 1+1 més 1 carril addicional 
per sentit, fins el carrer de la Magdalena. En aquest tram hi ha estacionament en cordó als vials 
laterals. El carrer de la magdalena creua el riu Clariano a través d’un pont amb una secció de 
1+1, on no està permès estacionar. Finalment, interseca amb l’avinguda del Compte de Torrefiel, 
que consta d’una secció de 1+1 on l’estacionament està autoritzat en cordó als dos costats de la 
calçada. Aquesta, creua en direcció sud fins arribar al carrer del Dos de Maig.  

 

 

C. del Dos de Maig. Es tracta d’un carrer de gran importància en connectar la ronda sud 
d’Ontinyent (CV-81) amb el casc antic i l’eixample interior. Té una secció de 1+1, tret del tram 
que va des del carrer del Músic Martínez Valls fins l’avinguda Ramón y Cajal, el qual és de sentit 
únic amb un sol carril. Existeixen elements reductors de velocitat (passos de vianants elevats). 
De la ronda sud es pot accedir fàcilment al carrer Dos de Maig venint de la CV-40, però venint 
de Bocairent no és possible accedir al carrer Dos de Maig, el que obliga als vehicles a accedir al 
centre pel carrer Santa Teresa, una via de jerarquia menor. Excepte el tram entre la CV-81 i 
l’avinguda Almaig, on no està permès estacionar, a la resta del tram es pot estacionar en cordó 
en un costat de la calçada. 

 



             

101 

 

 

 

Av. del Tèxtil - Av. Ramón y Cajal. L’avinguda del Tèxtil és un carrer de marcada importància pel 
municipi. Entra per l’est d’Ontinyent a partir d’una rotonda amb la carretera CV-81, i creua tot 
el polígon industrial El Plà. Continua endinsant-se al municipi mitjançant l’avinguda Ramón y 
Cajal cap a l’eixample interior fins el carrer del Dos de Maig. Ambdós carrers tenen una secció 
de 1+1. Existeixen elements reductors de velocitat (passos de vianants elevats). En el tram del 
polígon El Pla, el carrer compta amb trams de vials de servei que faciliten l’accés a les parcel·les 
del polígon. No es pot estacionar en cap secció dels dos carrers. 

 

 

C. de les Flassades. És un carrer dins el polígon industrial El Plà que transcorre des de l’avinguda 
del Tèxtil fins el carrer dels Batans i continua fins a la CV-650 travessant el riu Clariano. El primer 
tram té una secció de 1+1, mentre que el tram del pont té una secció de 2+2. Aquest 2016 
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s’iniciaran les obres de construcció d’una rotonda (23 metres de diàmetre) en la connexió de 
l’avinguda del Tèxtil amb el carrer de les Flassades. 

 

 

Projecte de la rotonda que es construirà entre el carrer Flassades i l’Av. Del Tèxtil 

 

C. Sector 42. És un carrer d’uns 300m de llarg dins el polígon industrial El Plà. Connecta 
l’avinguda del Tèxtil amb la CV-81. Té una secció de 1+1 i no està permès l’estacionament. 
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Av. de l’Almaig – Av. del Benicadell. L’avinguda de l’Almaig interseca pel sud d’Ontinyent amb 
el carrer del Dos de Maig i transcorre paral•lel a la ronda sud (CV-81) fins a intersecar amb 
l’avinguda d’Albaida. A partir d’allà, continua essent l’avinguda de Benicadell que finalment gira 
a l’esquerra tot rodejant el polígon on se situa la biblioteca de Sant Josep, l’IES Jaume I i el CEIP 
Martínez Valls. Ambdues avingudes tenen secció de 1+1. Tant en l’avinguda Almaig com en 
l’avinguda Benicadell està permès l’estacionament. En un costat de la calçada en cordó i en 
l’altre en bateria. 

 

 

Av. d’Albaida. Aquest carrer creua de sud a nord per la part dreta de l’eixample interior 
d’Ontinyent. Connecta l’avinguda de l’Almaig al sud amb l’avinguda de  Ramón y Cajal al nord. 
Consta d’una secció de 1+1. L’estacionament està permès, en cordó i bateria. 

C. del Músic Martínez Valls. Talla d’oest a est l’eixample del municipi des del carrer del Dos de 
Maig fins l’avinguda de Sanchis Guarner. És un carrer de sentit únic (d’oest a est) amb un únic 
carril, tret del tram comprès entre el carrer del Pintor Josep Segrelles i l’avinguda de Daniel Gil, 
que consta de dos carrils. Té estacionament en cordó en un costat i en bateria a l’altre. 

C. de José Iranzo. Transcorre paral•lel al carrer del Músic Martínez Valls, per sota d’aquest. És 
de sentit únic (d’est a oest) amb un sol carril al tram que va des del carrer del Dos de Maig fins 
al carrer Pius XII, i de doble sentit amb secció 1+1 al tram que va des de Pius XII fins a l’avinguda 
del Benicadell. Té estacionament en cordó en un costat i en bateria a l’altre. 
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Jerarquia viaria 

 

ii. El parc de vehicles 

A Ontinyent, l’any 2014, i segons dades extretes de la Direcció General de Trànsit (DGT), hi havia 
un parc de vehicles de 23.695 unitats. D’aquests, el 72% corresponia a turismes, el 15% a pesats 
(camions i furgonetes) i un 10% a motocicletes. 

 

Composició parc de vehicles Ontinyent. Font: DGT (2014) 
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L’índex de motorització l’any 2014 era de 654,9 vehicles per cada 1.000 habitants. Si es calcula 
l’índex de motorització només per als turismes, aquest és de 474,1 turismes per cada 1.000 
habitants. Si comparem aquest índex de motorització amb les ciutats de mida pareguda o amb 
els municipis de l’entorn, veiem com els índex de motorització registrats a Ontinyent són 
relativament alts. 

Si seleccionem les ciutats de les províncies de València i Alacant d’entre 25.000 i 50.000 
habitants (20 ciutats), Ontinyent és la quarta ciutat de la llista amb més vehicles per cada 1.000 
habitants, per darrera de Xàbia, Dènia i Novelda. 

Si comparem l’Índex de motorització d’Ontinyent amb els municipis de l’entorn, veiem com el 
factor poblacional té una relació important amb l’índex. Els municipis petits solen registrar índex 
de motorització elevats. Això passa també als municipis de l’entorn d’Ontinyent, on pobles com 
Atzeneta, Bocairent, Agullent, Banyeres, Pego, Cocentaina, Albaida o Muro d’Alcoi registren 
índex de motorització superiors als d’Ontinyent. 

En canvi, dels municipis de l’entorn amb una població semblant o major que la registrada a 
Ontinyent, la capital de la Vall d’Albaida és la que registra un major índex de motorització. 
Ontinyent té un índex de motorització més elevat que Crevillent, Xàtiva, Alcoi o Villena. 

 

 

IM ciutats 25.000 – 50.000 hab. de la província de València i Alacant 
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IM a ciutats de l’entorn d’Ontinyent 

iii. L’Estacionament 

L’estacionament públic en superfície existent a Ontinyent es divideix en tres tipologies 

• Bosses d’estacionament ofertades per l’Ajuntament 

• Zona Ora, en cordó i en bateria 

• Estacionament regulat en cordó i bateria 
 

 
Tipologia d’estacionament públic en superfície 
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� Bosses d’estacionament 

Ontinyent disposa de 27 bosses d’estacionament repartides pel municipi, sobretot al barri de 
Sant Rafael i a Sant Josep, entre el límit de la ciutat i la ronda Sud (CV-81). En total s’han 
comptabilitzat 2.714 places. 

A la web de l’Ajuntament hi ha un link (SmartParkCity) on es localitzen la gran majoria d’aquestes 
bosses d’estacionament (17 bosses). Per al pla de mobilitat s’ha eliminat com a bossa 
d’estacionament l’existent a la plaça de la Constitució, doncs s’ha comptabilitzat com a places 
de Zona Blava (ORA). Ofertades a la web a través de SmartParkCity hi ha 1.807 places 
d’estacionament. Via web es pot conèixer el número de places existents i en dos de les bosses 
es pot saber en temps real el número de places lliures. Aquest sistema està implantat en la bossa 
existent a la plaça dels Sufragistes (propera a l’hospital d’Ontinyent) i a la del CEAM. 

 

Web “SmartParkCity” amb informació en temps real de l’ocupació de l’estacionament del CEAM 

A més a més de les bosses d’estacionament comptabilitzades a la web de l’SmartParkCitty, s’han 
identificat 10 bosses més: Una al camí vell de l’Estació amb una oferta de 50 places (darrera de 
l’ambulatori de la plaça de la Coronació), una altra amb 300 places (solar de 4.000 m2) al davant 
de l’IES Pou Clar, una de petita (10 places) entre el C/ Cassià Fita - C/ Alacant (al barri de Sant 
Rafael), la de la universitat (100 places), la que s’està construint al costat del Pont Vell (85 
places), el de l’Avinguda de València (60 places), el de Germanies (100 places), els dos solars del 
carrer de Benarrai (60 places) i l’existent entre l’Av. Benicadell i carrer Jose Iranzo (51 places). 
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En molts casos les bosses no semblen estar localitzades en els llocs estratègics o necessaris sinó 
en els indrets on hi havia disponibilitat de sòl, normalment en els límits de la ciutat construïda. 
El punt positiu d’aquesta política de bosses d’estacionament és que des de les bosses del barri 
de Sant Josep, en menys de 10 minuts a peu, una persona pot arribar a qualsevol dels punts 
atractors del centre. Per contra, el punt negatiu d’aquesta política de bosses d’estacionament 
és que creant una gran oferta de places d’estacionament en destí s’està fomentant l’ús del 
vehicle privat per arribar al centre de la ciutat. 

A continuació es mostra la taula amb les diferents bosses i la seva capacitat: 

 

Oferta de bosses d’estacionament i places ofertades a Ontinyent 

 

� Zona ORA 

A Ontinyent la Zona ORA està implantada principalment al Barri de Sant Josep i en alguns carrers 
de Poble Nou (Plaça Concepció). La distribució de la zona ORA es confusa, ja que en un mateix 

Nº Estacionament

1 Col·legi Rafael Juan Vidal 187 Smartparkcity

2 Centre de salut Sant Rafael 80 Smartparkcity

3 Pare Lluís Colomer 77 Smartparkcity

4 Trinquet de Gomis 165 Smartparkcity

5 Ceam 47 Smartparkcity

6 Plaça pere IV 75 Smartparkcity

7 Plaça major 40 Smartparkcity

8 Plaça Barranquet 79 Smartparkcity

9 Plaça Santo Domingo 28 Smartparkcity

10 Plaça Ovidi Montllor 50 Smartparkcity

11 Col·legi Carmelo Ripoll 240 Smartparkcity

12 Plaça de les Sufragistes 90 Smartparkcity

13 Avda. Almaig 1 65 Smartparkcity

14 Avda. Almaig 2 140 Smartparkcity

15 Avda. Benicadell 168 Smartparkcity

16 Passeig de la Fira 207 Smartparkcity

17 Camí Vell de l'Estació 50 No anunciat

18 C/Vicent Gironés - IES Pou Clar 300 No anunciat

19 C/Cassià Fita - C/Alacant 10 No anunciat

20 Aparcament Pont Vell 85 No anunciat

21 Aparcament Universitat 100 No anunciat

22 Av. València 60 No anunciat

23 Paduana 160 No anunciat

24 Germanies 100 No anunciat

25 Av. Benicadell - José Iranzo 51 No anunciat

26 Benarrai I 20 No anunciat

27 Benarrai II 40 No anunciat

Places total 2.714        

Places
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carrer trobem implantada la zona ORA en un costat de la calçada i no en l’altra. A més a més, no 
ocupa homogèniament una illa de cases, sinó que en alguns carrers està implantada i en altres 
trams no. 

En total a Ontinyent hi ha ofertades 458 places de zona ORA, 212 en cordó i 246 en bateria. 
Longitudinalment hi ha 775 metres de ORA en bateria i 1.182 d’ORA en cordó. Els carrers on hi 
ha implantada la zona ORA son: 

• Plaça de la Concepció 

• Plaça Músic Vicent Rodríguez (parcialment) 

• Carrer Dos de Maig. Calçada nord 

• Carrer Músic Martínez Valls. Alterna costat nord i sud de la calçada. El tram entre Pintor 
Segrelles i Daniel Gil no hi ha zona ORA. 

• Carrer Josep Iranzo, entre AV. Daniel Gil i Av. D’Albaida. Alternant costat de la calçada 
nord i sud. 

• Carrers dels Furs, entre Dos de Maig i José Simó. Costat nord de la calçada. 

• Carrer Salvador Tormo, entre Josep Simó i Pintor Segrelles, en el costat nord de la 
calçada. 

• Av. D’Albaida, entre Fra Luis Galiana i José Iranzo, en el costat est de la calçada 

• Carrer Piux XII, entre Ramón i Cajal i José Iranzo, en el costat oest de la calçada 

• Av. Daniel Gil, entre Ramón i Cajal i carrer dels Furs, alternant costat est i oest de la 
calçada 

• Carrer Pintor Segrelles, entre carrer de l’Ereta i salvador Tormo, al costat oest de la 
calçada 

• Carrer Josep Simó, entre Músic Martínez Valls i Francisco Cerdà, al costat est de la 
calçada. 

La Zona ORA funciona de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 hores i de 16.30 a 20:00 hores. Els 
dissabtes funciona pels matins, de 9:00 a 13:30 hores. Les tarifes de la zona ORA a Ontinyent 
són les següents: 

• Residents: 19 minuts (mínim) 0,10€, 66 minuts 0,55€ i 116 minuts 1,10€. 

• ORA no residents: 26 minuts (mínim) 0,30€, 60 minuts 0,65€ i 120 minuts (màxim) 1,30€. 
 

 

Parquímetre de la Zona ORA 
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La zona ORA està concessionada i la gestió la realitza Dornier. Dins de la concessió de la zona 
ORA també està inclosa la gestió, operació i manteniment de l’estacionament de Sant Jaume. 
Aquest estacionament funciona amb abonaments mensuals. Les tarifes ofertades són: 

• Vehicles a 4 rodes 
- Abonament matí o vesprada: 20’43 euros 
- Abonament funcionaris: 20’43 euros 
- Abonament matí i vesprada: 27’96 euros 
- Abonament nocturn: 34’43 euros 
- Abonament jornada completa: 58’13 euros 

• Vehicles 2/3 rodes 
- Abonament matí o vesprada: 14’01 euros 
- Abonament matí i vesprada: 18’27 euros 
- Abonament nocturn: 23’70 euros 
- Abonament jornada completa: 32’27 euros 

� Estacionament regulat en cordó i bateria 

A partir de la realització de l’inventari urbà s’ha identificat la tipologia d’estacionament en cada 
un dels carrers d’Ontinyent (cordó, bateria o prohibit estacionar). Posteriorment i a partir dels 
ratis que s’han extret de números de places d’estacionament per metres lineals d’estacionament 
segons tipologia (cordó o bateria), s’ha pogut fer una aproximació al número de places ofertades 
en l’àmbit urbà d’Ontinyent. Els números que aquí és presenten són només de l’àmbit urbà del 
municipi (Sant Rafael, El Llombo, La Vila, Poble Nou i Sant Josep). No s’han comptabilitzat les 
places d’estacionament lliures en els disseminats. 

Els ratis s’han calculat a partir dels metres línies de zona ORA (diferenciant bateria i cordó) i 
places ofertades. Els ratis resultants s’han aplicat al estacionament regulat en calçada per a 
calcular l’oferta existent a Ontinyent. 

 

Ratis d’estacionament per metre lineal 

 

En total a Ontinyent (zona urbana) hi ha 5.390 metres lineals d’estacionament en bateria i 
19.080 en cordó. Això representa aproximadament una oferta de 3.407 places en cordó i 1.684 
en bateria.  

Sumant les tres tipologies d’estacionament (ORA, Bosses i lliure regulat), Ontinyent oferta un 
total de 8.264 places en superfície. Si això li sumem les 600 places disponibles al CC. El Teler, 
l’oferta d’estacionament a Ontinyent puja fins a 8.864 places, el que representa el 52% del parc 
de vehicles d’Ontinyent. 

 

Tipologia Long. (m) Places Rati

ESTACIONAMENT BATERIA 5.390        1.684       3,2

ESTACIONAMENT CORDÓ 19.080      3.407       5,6

ESTACIONAMENT BATERIA ORA 775           246          3,2

ESTACIONAMENT CORDÓ ORA 1.182        212          5,6
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Places d’estacionament per tipologia 

 

� Estacionament privat 

A partir de les dades del cadastre s’ha calculat els metres quadrats de superfície en plantes 
soterrades. S’ha estimat que l’ús principal d’aquestes plantes és l’estacionament. A partir 
d’aquests càlcul s’ha extret el número de places existents d’estacionament privat. 

Segons dades del cadastre a Ontinyent hi ha 336.000m2 de plantes soterrades. Una plaça 
d’estacionament ocupa, de mitjana, 25 m2 (comptant vials de circulació i rampes). Per tant 
l’oferta de places d’estacionament privades a Ontinyent és d’aproximadament 13.440.  

Les plantes soterrades es troben localitzades principalment en les zones de nova construcció: 

 

Superfície soterrada. Font: Cadastre 

Si es suma tota l’oferta d’estacionament comptabilitzada a Ontinyent ixen un total de 22.304 
places, un número per sobre del parc de vehicles, que és de 17.153 turismes. Amb aquests 
números Ontinyent registra una sobreoferta de 5.151 places d’estacionament. Aquestes dades 
s’han calculat des del punt de vista de la seguretat, doncs les places lliures regulades són majors 
al no haver-se comptabilitzat les places dels disseminats. Pel que fa a les places privades, tampoc 
s’han pogut comptabilitzar les places en parcel·les privades que no estiguin soterrades. I el rati 
utilitzat de un vehicle per cada 25 metres quadrats de superfície també és generós. 

Amb tot això és pot concloure que Ontinyent no té dèficit d’estacionament. El que té és un 
repartiment modal altament favorable al cotxe que provoca que en les zones atractores de 

Tipologia Places

Bosses d'estacionament 2.714          

ORA + CC. El Teler 1.058          

Lliures regulades 5.092          

Total places públiques àmbit urbà 8.864          
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viatges hi hagi una demanda elevada d’estacionament, que pot ser resolta estacionant a pocs 
metres de la destinació (bosses d’estacionament).  

 

Oferta estacionament Ontinyent 

 

1.4.5 CARACTERITZACIÓ DE LA MOBILITAT D’ONTINYENT 

En el present apartat es caracteritzarà la mobilitat d’Ontinyent. A partir de l’explotació dels 
resultats dels treballs de camp es descriuran les principals pautes de mobilitat per al municipi i 
per a les diferents zones de transport. 

i. Caracterització de la mobilitat 

Per a caracteritzar la mobilitat d’Ontinyent la principal font d’informació és l’explotació de 
l’enquesta de mobilitat. 

Cada dia 28.062 habitants d’Ontinyent (majors de 15 anys) ixen de casa per algun motiu, ja sigui 
per realitzar tasques quotidianes o per oci. En canvi hi ha 2.415 persones que declaren que el 
dia anterior a l’enquesta no ixqueren de casa. Els principals motius declarats per no realitzar cap 
desplaçament foren: 

 

És important tenir present aquesta “no mobilitat”, doncs aproximadament 2.500 persones 
d’Ontinyent diàriament no ixen de casa. D’aquestes, 1.500 (malalts, jubilats i els que no ixen 
normalment) possiblement ho facen perquè no tenen qui els ajude a eixir al carrer o perquè 
l’espai urbà no està adaptat a les seves necessitats. Una ciutat inclusiva ha d’estar dissenyada 
per a que la gent gran (gairebé el 30% dels que no ixen) pugui passejar, desplaçar-se i realitzar 

Tipologia Places

Bosses d'estacionament 2.714          

ORA + CC. El Teler 1.058          

Lliures regulades 5.092          

Privades 13.440        

Oferta d'estacionament 22.304        
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les tasques quotidianes (anar a comprar, al banc, al bar, a veure els amics) amb seguretat i 
autonomia. 

De l’enquesta de mobilitat s’extreu que de mitjana hi ha 1,54 vehicles per habitatge. El 88,5% 
dels enquestats afirmen disposar de carnet de conduir i un 87,9% assegura tenir disponibilitat 
de vehicle. Tant sols hi ha 2.169 presons que afirmen no disposar de vehicle a casa seva. En canvi 
hi ha 14.928 persones que diuen no disposar de bicicleta. A Ontinyent hi ha menys bicicletes que 
cotxes. De mitjana hi ha 1,02 bicicletes per habitatge. 

El parc de bicicletes d’Ontinyent està format en un 61% per bicicletes de muntanya (BTT). En 
segon lloc trobem les bicicletes urbanes (22%) i en tercer looc les de carreteres. Comença a ser 
significatiu, amb un 2%, les bicicletes elèctriques. 

 

Si es pregunta als residents d’Ontinyent quin és el principal problema de mobilitat a la ciutat, un 
25,7% afirma que no n’hi ha cap de problema, mentre que un 7,1% no sap definir-se. Dels 67,1% 
que si enumeren algun problema de mobilitat, en primer lloc citen que hi ha massa trànsit i 
massa cotxes (28% del total de les respostes, el 31,2% en primera opció). En segon lloc i en 
contradicció amb la primera problemàtica enunciada apareix la falta d’estacionament (23,7% en 
total, 23,4% en primera opció). Aquestes dos problemàtiques agrupen el 50% de les respostes. 
En segon lloc i a certa distància apareixen els problemes de falta de carrils bici (13,9%) i falta de 
transport públic (12,2%). Si agrupen els tres problemes relacionats amb el transport públic (falta 
transport públic + poca freqüència dels autobusos + problemes amb l’estació de tren) el 
percentatge puja fins al 18,3%, 4 punts per damunt de la problemàtica de falta de carrils bici. El 
cinquè problema més anomenat és el mal estat dels carrers (sense asfaltar, deteriorats, 
estrets...) amb un 5,3%. I en sisè lloc trobem, com a problemàtica de mobilitat, l’orografia 
d’Ontinyent (4,8% en primera opció). 
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Principals problemes de mobilitat segons els resultats de l’enquesta de mobilitat 

Si s’analitza estrictament la mobilitat quotidiana, els habitants d’Ontinyent de 15 i més anys 
realitzen un total de 91.220 desplaçaments al dia, el que representa una mitjana de 2,9 
desplaçaments per cada habitant major de 15 anys (3,25 si només comptabilitzem els habitants 
que ixen de casa). 

El repartiment modal d’Ontinyent, es a dir en quin mode de transport es fan els 91.220 
desplaçaments que diàriament es realitzen a la ciutat, ens mostra com l’ús del vehicle privat 
motoritzat és majoritari. 

 

 

El 45% dels desplaçaments es fan a peu, mentre que un 49% es fan en cotxe i un 3% en moto. 
L’ús de la bicicleta representa el 1,37% de tots els desplaçaments i el transport públic no arriba 
a representar l’1%. Aquest percentatge d’ús dels vehicles privats motoritzats és realment alt. 
Normalment en ciutats mitjanes – grans, el percentatge de repartiment modal en modes 
sostenibles (Peu + transport públic + bicicleta) supera el 50% i la UE recomana que per a grans 
ciutats, el percentatge en modes sostenibles represente el 66% del total de desplaçaments. 
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Si analitzem el repartiment modal per barris, veiem com l’estructura territorial i la morfologia 
urbana tenen un impacte important en el repartiment modal de cada zona. 

 

Repartiment modal per barris 

En les zones urbanes compactes i mitjanament dinàmiques com poden ser La Vila i Poble Nou 
(centre històric amb pes administratiu, però amb densitats de població i de comerç més baixes) 
i Sant Rafael (densament poblada però amb una activitat econòmica menys rellevant), l’ús del 
vehicle privat està entre el 49 i el 51%, mentre que l’anar a peu es situa en un percentatge proper 
al 45%. En els dos casos l’ús del transport públic es situa proper al 3%. L´ús de la bicicleta és 
pràcticament nul a Sant Rafael i representa un 1,5% a La Vila i Poble Nou. 

Als barris de Sant Josep i el Llombo, amb densitats de població elevades i amb una activitat 
econòmica més dinàmica (botigues, comerços, bars i restaurants...) el repartiment modal és 
favorable a l’anar a peu. A Sant Josep un 67% dels desplaçaments es fan a peu, mentre que a el 
Llombo aquest percentatge representa el 55,6%. Són barris compactes, densos i amb comerç i 
serveis de proximitat, el que facilita els desplaçaments a peu. A Sant Josep, el percentatge de 
desplaçaments en cotxe representa un 28,9%, mentre que a el Llombo representa un 41%. L’ús 
de la bicicleta a Sant Josep representa un 1,3% del total dels desplaçaments i a el Llombo l’ús de 
la bicicleta és pràcticament inexistent. La moto representa entre un 2 i un 2,3% dels 
desplaçaments. 

 

Zones de Transport A Peu Cotxe Bicicleta Bus Urbà Moto Renfe Pesats

ONTINYENT 45,7% 49,2% 1,4% 0,4% 3,0% 0,1% 0,1%

La Vila i Poble Nou 45,6% 48,9% 1,5% 0,5% 3,3% 0,0% 0,2%

El Llombo 55,6% 41,2% 0,0% 0,8% 2,3% 0,0% 0,0%

Sant Josep 67,4% 28,9% 1,3% 0,4% 2,0% 0,0% 0,0%

Sant Rafael 45,5% 51,4% 0,0% 0,5% 2,6% 0,0% 0,0%

Urbanitzacions nord 11,0% 76,1% 1,1% 0,0% 11,9% 0,0% 0,0%

Urbanitzacions sud 30,7% 59,4% 6,1% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0%

Polígons industrials 6,7% 86,1% 0,0% 0,0% 7,3% 0,0% 0,0%



             

116 

 

 

Repartiment modal per barris 

 

Per contraposició, si analitzem el repartiment modal de les zones de transport 5 i 6 
(urbanitzacions del nord i sud d’Ontinyent) veiem com l’ús del vehicle privat és, amb una gran 
diferència, el majoritari. A les urbanitzacions del nord, el vehicle privat representa el 76% dels 
desplaçaments, l’anar a peu tant sols l’11% i l’ús de la moto puja fins al 12% (lògicament és el 
barri amb un major ús de les motos). A les urbanitzacions del sud, el repartiment modal a peu 
és del 30%, probablement degut a que existeix certa infraestructura no motoritzada que facilita 
els desplaçaments a peu. Tot i això, el percentatge d’ús del vehicle privat representa el 59%. En 
aquestes urbanitzacions la moto representa el 4% dels desplaçaments i la bicicleta el 6,1% (el 
barri amb més ús de la bicicleta d’Ontinyent). Podríem dir que les urbanitzacions del nord 
utilitzen la moto i les del sud la bicicleta. 
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Repartiment modal a les urbanitzacions 

 

Als polígons industrials, l’ús del vehicle privat és majoritari (86%) tot i estar relativament a prop 
del nucli urbà (sobretot el polígon del Pla). Tant sols un 6,7% dels desplaçaments es fan a peu 
(que corresponen a desplaçaments a peu als polígons del Llombo i a El Pla) i un 7,3% en moto. 
És significatiu que l’ús de la bicicleta als polígons industrials sigue pràcticament inexistent. 

 

 

Repartiment modal als polígons 

Per últim si fem un petit anàlisi per gènere es veu com el cotxe és utilitzat majoritàriament pels 
homes (56,7% en homes vs 44,1% de les dones) mentre que l’anar a peu és molt més majoritari 
entre les dones (53,2% en dones vs 34,9% en homes). L’anar en bicicleta o moto també és 
majoritari entre els homes, mentre que anar en transport públic és majoritari entre les dones. 
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Repartiment modal per sexe 

A continuació s’analitza la matriu de desplaçaments d’Ontinyent. Dels 91.220 desplaçaments 
que diàriament fan els residents d’Ontinyent, el 83,5% es realitzen entres les zones urbanes de 
la ciutat (urbanitzacions incloses). Un 2,4% es fa cap als polígons industrials (tant com origen o 
destinació), mentre que un 14,2% té relació amb municipis externs a Ontinyent. Això vol dir que 
l’autocontenció municipal és del 85,8%, el que indica que Ontinyent és una ciutat que cobreix 
les necessitats del 85,8% de la població, i que tant sols un 14% de la població té la necessitat 
(obligada o voluntària) de marxar fora d’Ontinyent per a realitzar les seves tasques quotidianes. 
Aquest 14% que ha de marxar a algun municipi de l’exterior ho fa majoritàriament cap a Agullent 
(14,8%), Xàtiva (13,9%), València (10,9%) i Alcoi (9,5%). 

La relació d’Ontinyent amb els polígons representa un 2,4% de la mobilitat, o el que és el mateix, 
2.172 desplaçaments diaris dels quals, com hem vist anteriorment, en la seva gran majoria es 
fan amb vehicle privat. Això equival aproximadament a 1.000 treballadors d’Ontinyent 
desplaçant-se diàriament als polígons industrials. 

 

 

 

Si s’analitza la matriu de desplaçaments es pot observar com la relació Origen – destí més potent 
és la interna al barri de Sant Josep. Aquesta representa el 11,6% de tots els desplaçaments diaris 
d’Ontinyent i el 13,9% si tant sols es comptabilitza la mobilitat interna urbana. La segona relació 
de mobilitat més potent la trobem entre els barris de La Vila i Poble Nou i Sant Josep. Aquestes 
dues relacions de mobilitat són amb diferencia les més potents d’Ontinyent.  
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Matriu de mobilitat d’Ontinyent. Tots els modes de transport 

A continuació es mostren les relacions de mobilitat de cada una de les zones de transport. Els 
barris de La Vila i Poble Nou tenen una autocontenció del 17%, bastant baixa, degut 
probablement a que el centre històric és bàsicament una zona administrativa amb poca població 
resident. La primera destinació dels desplaçaments generats a La Vila i Poble Nou és el barri de 
Sant Josep, amb un 29,1%. Els desplaçaments amb destinació externa també són importants, 
representant un 14,9% del total. El 13,5% dels desplaçaments tenen com a destinació el barri de 
Sant Rafael i un 8,8% les urbanitzacions del sud d’Ontinyent, mentre que les del nord reben un 
5,5% dels desplaçaments generats a la Vila i Poble Nou. 

 

Al barri del Llombo l’autocontenció ja és una mica més elevada (32,8%). La principal relació de 
mobilitat del barri del Llombo és amb el barri de Sant Josep (29,5% dels desplaçaments), seguida 
a certa distancia de les relacions amb Sant Rafael (12%) i La Vila i Poble Nou (11,1%).  

Al barri de Sant Josep l’autocontenció és del 58,3%. És el barri d’Ontinyent amb una major 
autocontenció. Aquest factor és deu principalment a que és un barri densament poblat i té 
serveis de proximitat, el que també afavoreix els desplaçaments sostenibles, com l’anat a peu. 
Quanta més autocontenció registra un barri, més desplaçaments a peu es registren.  Després, la 
principal relació de mobilitat de Sant Josep és amb Sant Rafael (10,5%), la Vila i Poble Nou (9,6%) 
i les urbanitzacions del sud (8,9%). 

El barri de Sant Rafael registra una autocontenció (30,7%) semblant a la del Llombo, però com 
s’ha vist anteriorment, mentre que al Llombo el principal mode de mobilitat és l’anar a peu, a 
Sant Rafael ho és el cotxe. La situació geogràfica del barri, a l’altre costat del riu Clariano i la 
percepció d’haver d’anar a l’altre costat de la ciutat creuant el riu, deu tenir un impacte 
important en l’elecció del mode de transport. També deu tenir la seva importància que la 
principal relació de mobilitat de Sant Rafel sigui amb el barri de Sant Josep (32,1%), que alhora 
és el que es troba més lluny. Sant Rafael també té una relació important amb les urbanitzacions 
del nord (12,4% de les destinacions). Amb La Vila i Poble Nou, tant sols hi van el 8,7% dels 
desplaçaments originats a Sant Rafael. 

Les principals relacions de mobilitat de les urbanitzacions del nord es donen amb el barri de Sant 
Josep (37,7%), seguides de les del barri de Sant Rafael (23,6%) i el La Vila i Poble Nou (12,6%). 
L’autocontenció de les urbanitzacions del nord, com es de suposar en un territori 
d’urbanitzacions disperses, és molt baix (18,6%). 

A les urbanitzacions del sud l’autocontenció encara és més baixa (8,8%) i com en tots els altres 
casos, la principal relació de mobilitat es dona amb el barri de Sant Josep (49,2%), encara que 
aquesta vegada el percentatge és molt major que en els casos anteriors. Després, les altres 
principals relacions de mobilitat de les urbanitzacions del sud es donen amb Sant Rafael (12,7%), 
El Llombo (11,3%) i La Vila i Poble Nou (10%). També hi ha certa relació (més significativa que en 
els altres barris) amb el polígon del Pla 

Matriu O/D La Vila-Poble Nou El Llombo Sant Josep Sant Rafael Urb. Nord Urb. Sud Pol. Sant Vicent Pol. Llombo Pol. Altet Pol. El Pla Extern Total

La Vila i Pobla Nou 6.287 3.274 10.623 4.932 1.923 3.211 153 34 401 209 5.444 36.491

El Llombo 663 1.967 1.770 718 175 522 39 146 6.000

Sant Josep 2.185 1.296 13.199 2.370 1.156 2.009 124 66 236 22.641

Sant Rafael 800 646 2.945 2.817 1.136 513 313 9.170

Urb. Nord 399 95 1.190 745 587 116 28 3.159

Urb. Sud 609 689 3.007 776 248 538 40 204 6.111

Pol. Sant Vicent 49 105 153

Pol. Llombo 124 124

Pol. Altet 174 77 91 98 440

Pol. El Pla 40 157 34 48 110 388

Extern 711 815 2.650 1.413 410 334 37 172 6.542

Total 11.877 8.900 35.756 13.910 5.780 7.242 153 195 440 425 6.542 91.220
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Principals relacions de mobilitat de La Vila i Pobla Nou 

 

Principals relacions de mobilitat del Llombo. Font: Enquesta de mobilitat 
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Principals relacions de mobilitat de Sant Josep. Font: Enquesta de mobilitat 

 

Principals relacions de mobilitat de Sant Rafael. Font: Enquesta de mobilitat 
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Principals relacions de mobilitat de les urbanitzacions del Nord. Font: Enquesta de mobilitat 

 

 

Principals relacions de mobilitat de les urbanitzacions del Sud. Font: Enquesta de mobilitat 
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Com s’ha vist l’autocontenció d’Ontinyent (85%) i l’existent fins i tot dins de cada barri fa que 
els desplaçaments, en tots els modes de transport, tinguen un temps de recorregut relativament 
curt. Dels 91.220 desplaçaments que diàriament es fan a Ontinyent, el 67,8% tenen una duració 
inferior al 10 minuts i el 79,7% inferior als 15 minuts. Tant sols el 6,3% dels desplaçaments són 
superiors al 30 minuts. 

 

Si s’analitza el temps de desplaçament per modes de transport s’observa com el 82% dels 
desplaçaments a Peu són inferiors als 15 minuts (i el 71% inferiors a 10 minuts). Aquests resultats 
es consideren dins de la normalitat degut a que l’anat a peu és el mode de transport més eficient 
(junt amb la bicicleta) per a desplaçaments de proximitat. Ara bé, si s’analitzen els temps de 
desplaçament en cotxe veiem com aquest s’utilitza per a desplaçaments molt curts. El 23% dels 
desplaçaments en cotxe tenen una duració inferior al 5 minuts, el 63% als 10 minuts i un 77% 
als 15 minuts. El temps mig dels desplaçaments en cotxe és de 15,17 minuts (12,6 minuts si es 
comptabilitzen només els desplaçaments interns a Ontinyent. 

 

El 48% dels desplaçaments d’Ontinyent tenen com a motiu d’origen o destinació eixir o arribar 
a casa. Si s’analitza el motiu del desplaçament sense tenir en compte l’arribada o eixida del 
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domicili, s’observa com Ontinyent s’ajusta a la tendència cada vegada més estesa en ciutats 
occidentals on la mobilitat per motiu de feina i estudi cada vegada representa un percentatge 
inferior de la mobilitat total diària. Els desplaçaments per mobilitat “ocupacional” o “obligada” 
representen aproximadament un 40% (28% treball i 12% estudis), mentre que la mobilitat 
personal representa un 60%. Dins dels motius dels desplaçament personal o “no obligats” 
trobem, com a més significatius, l’anar de compres (15%), acompanyar a algun familiar o amic 
(12,3%), realitzar gestions (9,9%) i desplaçaments relacionats amb l’oci (8,8%). 

 

 

 

Com estem parlant, principalment, de mobilitat quotidiana, la freqüència dels desplaçaments 
s’ajusta a aquesta realitat. El 64% dels desplaçaments que cada dia es fan a Ontinyent, es fan 
diàriament (11%) o cada un dels dies feiners (52,5%). 

 

Per últim s’analitza la distribució horària de la demanda, on s’observa tres puntós prou 
diferenciades. La primera al matí (8:00 amb el 7,9% del total), una altra al migdia (14:00 amb el 
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7,9% del total diari) i una tercera, la major, per la vesprada (19:00 amb un 9,1% de la demanda 
diària). 

 

 

ii. Demanda de vianants 

L’anar a peu és el segon mode de transport més utilitzat a Ontinyent. Cada dia es realitzen 
41.620 desplaçaments a peu. Si s’analitza la matriu de vianants resultant de l’enquesta de 
mobilitat s’observa com la principal relació de mobilitat a peu és la que es dona dins de la zona 
de transport de Sant Josep, amb 11.358 desplaçaments diaris, el que representa el 27% del total 
diari. La segona relació de mobilitat de vianants més important és la que es dona entre La Vila i 
Poble Nou i Sant Josep. Ja a certa distància, hi ha els desplaçaments interns a La Vila i Poble Nou. 
En quarta posició se situa la relació de mobilitat entre La Vila – Poble Nou i Sant Rafael 

 

 

Matriu de desplaçaments de vianants 

 

Les cinc principals relacions de mobilitat de vianants d’Ontinyent representen el 64% del total. 
Aquestes relacions de mobilitat de vianants, a més a més de les internes als propis barris de sant 
Josep i La Vila – Poble Nou, es destaca l’eix Sant Rafael – La Vila – Poble Nou – Sant Josep. 

Matriu O/D Vianants La Vila-Poble Nou El Llombo Sant Josep Sant Rafael Urb. Nord Urb. Sud Pol. Llombo

La Vila i Pobla Nou 3.979 2.018 7.008 2.539 278 708 34

El Llombo 389 1.670 879 260 138

Sant Josep 1.281 792 11.358 813 101 874 34

Sant Rafael 356 310 1.309 1.762 399 32

Urb. Nord 33 28 86 159 20 20

Urb. Sud 94 274 1.382 20 110

Pol. Llombo 34

Pol. El Pla 40
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Principals relacions de mobilitat a peu. Font: Enquesta de mobilitat 

 

iii. Demanda ciclista 

Segons dades de l’explotació de l’enquesta de mobilitat d’Ontinyent, cada dia es realitzen 1.251 
desplaçaments en bicicleta, el que representa un 1,4% del total. Aquest repartiment modal és 
significatiu, encara que no representa l’òptim per a una ciutat de les característiques 
d’Ontinyent, amb un potencial major per a l’ús de la bicicleta com a mode de transport quotidià. 

Si s’analitza la matriu de mobilitat per a la bicicleta s’observa com aquesta és utilitzada, 
principalment, per desplaçar-se de les urbanitzacions al centre urbà. La principal relació de 
mobilitat es dona entre les urbanitzacions del sud i el barri de Sant Josep (20,5% del total de 
desplaçaments en bicicleta), mentre que la segona relació de mobilitat és entre La Vila – Poble 
Nou i la mateixa urbanització del sud. En tercer lloc trobem la relació (de tornada) de Sant Josep 
cap a les urbanitzacions. 

Destaca la poca presència de la bicicleta per a les relacions de mobilitat internes al centre urbà 
o entre el centre i Sant Rafael (tant sols 399 desplaçaments en bicicleta, el que representa un 
31,9% del total).  
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Matriu de desplaçaments en bicicleta 

 

iv. Demanda de transport públic 

� Transport urbà 

El passat any 2014 el bus urbà d’Ontinyent va transportar un total de 31.707 passatgers, un 8,5% 
menys que els transportats l’any 2010, quan es registraren un total de 34.669 usuaris. Com el 
bus urbà funciona els dies feiners i dissabte al matí, podem estimar que diàriament transporta 
una mitjana de 110 passatgers al dia. 

 

Font: Bus Navarro 

 

Font: Bus Navarro 

 

 

 

 

 

Matriu OD Bicicletes La Vila-Poble Nou Sant Josep Sant Rafael Urb. Nord Urb. Sud

La Vila - Poble Nou 10,7% 10,6% 2,7% 19,6%

Sant Josep 10,6% 13,3%

Urb. Nord 2,7%

Urb Sud 3,9% 20,5% 5,5%

ANY USUARIS

2009 32.581

2010 34.669

2011 33.914

2012 33.867

2013 32.638

2014 31.707
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� Transport interurbà per carretera 

La demanda registrada en les tres línies operades per la concessionària La Concepción són: 
(passatgers pujats a Ontinyent) 

• LINEA ONTINYENT – ALCOI:  
- Passatgers diaris: 0.38 
- Passatgers mensuals: 6 
- Passatgers anuals:72 

• LINEA ONTINYENT - XATIVA: 
- Passatgers diaris: 1.73 
- Passatgers mensuals: 36 
- Passatgers anuals:- 433 

• LINEA ONTINYENT – VALENCIA: 
- Passatgers diaris: 57.4 
- Passatgers mensuals: 1.191 
- Passatgers anuals: 14.299 

� Renfe. Línia València – Alcoi 

La Línia València – Xàtiva – Alcoi va registrar l’any 2015 un total de 138.300 viatgers a l’any. La 
demanda registra una tendència a la baixa des de l’any 2008, que només fou trencada pels 
increments registrats els anys 2011 i 2012. La demanda registrada l’any 2015 representa un 
12,9% menys que la registrada l’any 2008 i un 20,5% menys que la registrada l’any 2012, quan 
es registrà la major demanda dels últims 8 anys (173.900 viatgers l’any). 

 

Font: Renfe 

Si s’analitza la distribució mensual de la demanda es veu com aquesta oscil·la entre la punta 
màxima registrada al març (14.800 viatgers) i la mínima registrada a l’agost (9.900 viatgers). La 
mitjana es situa en els 11.500 viatgers al mes. 
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Font: Renfe 

Si s’analitza la demanda dels viatges pujats i baixats a l’estació d’Ontinyent es veu com les pautes 
són molt semblants a les registrades per al total de la línia. La tendència històrica des de l’any 
2008 també és a la baixa, amb les excepcions dels anys 2011 i 2012. Ara bé els percentatges de 
pèrdua de viatgers són més notables. Des de l’any 2008 els passatgers pujats i baixats a 
Ontinyent han caigut un 18,2% i un 22,3% des de l’any 2012, que és quan es registra la punta de 
demanda més alta dels últims 8 anys (50.300 viatgers a l’any) 

 

Font: Renfe 

En la següent taula es pot veure la demanda registrada entre l’any 2008 i 2015 a l’estació 
d’Ontinyent (viatgers pujats i baixats): 
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Font: Renfe 

La demanda (any 2014) de viatgers pujats i baixats a l’estació d’Ontinyent registra una distribució 
semblant a la de la totalitat de la línia, amb una punta al març (4.700 viatgers) un mínim (3.000 
– 3.100 viatgers) a l’estiu (juliol, agost i setembre). A diferència del total de la línia, l’estació 
d’Ontinyent també registra una punta alta de demanda al maig (4.600 viatgers). 

 

Font: Renfe 

 

Font: Renfe 

Les principals relacions de mobilitat d’Ontinyent amb el mode ferroviari es donen amb la ciutat 
de València (24.025 passatgers a l’any, un 54,5% del total), amb Xàtiva (7.915 passatgers a l’any, 
un 17,9% del total) i Alcoi (5.922 passatgers a l’any, un 13,4% del total). Aquestes tres relacions 
de mobilitat representen un 85,8% de la demanda total ferroviària registrada a l’estació 
d’Ontinyent.  

Pujats - baixats Ontinyent Nº Viatgers

2008 47.800                 

2009 45.800                 

2010 44.300                 

2011 46.300                 

2012 50.300                 

2013 45.600                 

2014 44.100                 

2015 39.100                 

Pujats - baixats Ontinyent Nº Viatgers (2014)

Gener 3.100                         

Febrer 3.300                         

Març 4.700                         

Abril 3.900                         

Maig 4.600                         

Juny 3.900                         

Juliol 3.000                         

Agost 3.100                         

Setembre 3.000                         

Octubre 4.200                         

Novembre 3.900                         

Desembre 3.500                         
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En la següent taula es mostren els passatgers anuals per a cada una de les relacions de mobilitat 

 

Font: Renfe 

Per últim, el percentatge de demanda registrada a Ontinyent sobre el total de la línia València – 
Xàtiva – Acoi representava l’any 2014 un 29%. L’any 2015 aquest percentatge va baixar 
lleugerament fins al 28,3%, degut a que la caiguda de la demanda a Ontinyent va ser més 
significativa que la registrada per al total de la línia. 

� Visió global del transport públic interurbà 

Una de les problemàtiques detectades amb la gestió del transport públic interurbà es la falta de 
comunicació integrada. A la web de l’ajuntament no hi ha una pàgina clara amb els horaris dels 
diferents modes de transport i les seves destinacions.  Si s’analitza l’oferta global per a les tres 
principals relacions de mobilitat (València, Xàtiva i Alcoi) s’observa un quadre més complet i es 
més fàcil detectar els principals punts de millora. 

La relació de mobilitat Ontinyent – València representa el 72,8% del total de la demanda 
registrada en transport públic. El repartiment entre el autobús i el ferrocarril està repartit en un 
37,3% - 62,7% respectivament. És la relació de mobilitat on l’autobús té un pes relativament 
important, degut en part, a que és el que té una major oferta. 

Per a la relació Ontinyent – Xàtiva, que representa el 15,9% de tota la demanda de transport 
públic interurbà, el paper del ferrocarril és majoritari (94,8%). Per a la relació Ontinyent – Alcoi, 
que representa el 11,4% de la demanda interurbana en transport públic, el paper del autobús 
és residual (1,2%). 

Relacions amb Ontinyent Viatgers 2014 %

Ontinyent - València 24.025             54,5%

Ontinyent - Xàtiva 7.915                17,9%

Ontinyent - Alcoi 5.922                13,4%

Ontinyent - Agres 1.159                2,6%

Ontinyent - Benigànim 1.069                2,4%

Ontinyent - Albaida 831                   1,9%

Ontinyent - Cocentaina 802                   1,8%

Ontinyent - Genovés 483                   1,1%

Ontinyent - Pobla del Duc 457                   1,0%

Ontinyent - Agullent 368                   0,8%

Ontinyent - Montaverner 330                   0,7%

Ontinyent - Bufali 232                   0,5%

Ontinyent - Manuel 145                   0,3%

Ontinyent - Alzira 93                     0,2%

Ontinyent - Algemesí 91                     0,2%

Ontinyent - La Pobla Llarga 67                     0,2%

Ontinyent - Silla 41                     0,1%

Ontinyent - Carcaixent 34                     0,1%

Ontinyent - Benifaió 25                     0,1%

Ontinyent - Benetússer 21                     0,0%

Ontinyent - Catarroja 9                        0,0%

Ontinyent - Massanassa 3                        0,0%
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Si s’analitza el quadre d’ofertes de serveis per a cada relació de mobilitat es poden detectar 
alguns punts de millora. Per a la relació Ontinyent – València hi ha diàriament un total de 8 
serveis diaris per sentit, 4 de Renfe i 4 d’autobusos La Concepción.  El número de serveis ofertats 
es pot considerar correcte, però hi ha dos punts a considerar: 

1. Velocitat comercial del transport públic. El vehicle privat tarda 60-65 minuts en recórrer 
el trajecte València – Ontinyent. L’autobús en tarda 80 i per tant pot ser competitiu amb 
el cotxe, però el mitja distància de Renfe tarda entre 90 i 125 minuts en connectar les 
dues ciutats. S’ha d’aconseguir que el trajecte en tren entre Ontinyent i València siga 
competitiu amb el transport privat. Això vol dir que Renfe faça el recorregut en, com a 
mínim, el mateix temps que l’autobús. 

2. Política de preus. La diferència de preus entre l’autobús i el tren per a l’itinerari València 
– Ontinyent és d’aproximadament un euro. Pagar 1 euro més per l’autobús quan aquest 
tarda fins a 45 minuts menys que el tren està més que justificat. Ara bé, si comparem el 
transport públic convencional amb els nous sistemes de transport basats en economies 
col·laboratives tipus carpooling (BlablaCar), tot l’esquema tarifari del transport públic 
s’ensorra. El portal BlaBlacar ofereix diàriament més de 10 cotxes per sentit per cobrir 
el trajecte entre València i Ontinyent. Això pot arribar a representar 50 places per sentit 
al dia. El temps de recorregut és de 60 – 65 minuts i s’ofereix al preu de 4-5 euros.  

A continuació és mostra la taula de serveis de transport públic entre valència i Ontinyent: 

Relació de mobilitat Demanda % Mode transport Demanda %

Renfe 24.025   62,7%

Autobús 14.299   37,3%

Renfe 7.915     94,8%

Autobús 433        5,2%

Renfe 5.922     98,8%

Autobús 72           1,2%

72,8%

15,9%

11,4%

Ontinyent - València

Ontinyent - Xàtiva

Ontinyent - Alcoi

38.324                    

8.348                      

5.994                      
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Font: Renfe i La Concepción 

En el cas de la relació Ontinyent – Xàtiva, com la demanda existent és menor que la registrada 
en la relació Ontinyent – València, l’oferta disminueix. Els serveis de Renfe es mantenen (és la 
mateixa línia a València), però els d’autobús es redueixen notablement, passant de 4 serveis a 
València per sentit a tant sols 1 per sentit entre Ontinyent i Xàtiva. 

En aquest cas com el 95% de l’oferta és de Renfe, el servei de bus és gairebé simbòlic (menys de 
2 passatgers al dia de mitjana). En aquest cas, i veient la relació de mobilitat entre Ontinyent i 
Xàtiva (la capital de la Costera és la segona destinació externa per als desplaçaments externs 
dels residents a Ontinyent),  seria interessant complementar el servei de Renfe amb més oferta 
d’autobusos. Possiblement l’horari actual de l’autobús Ontinyent – Xàtiva tampoc siga el més 
adequat per a desplaçaments de treball o estudi. 

 

Eixida Ontinyent Arribada València Mode Temps viatge (min) Preu €

6:42 8:16 Renfe 94 7,85

8:00 9:20 Autobus 80 8,80

9:42 11:34 Renfe 112 7,85

10:00 11:35 Autobus 80 8,80

12:00 13:35 Autobus 80 8,80

15:40 17:11 Renfe 91 7,85

17:00 18:20 Autobus 80 8,80

20:02 22:07 Renfe 125 7,85

Eixida València Arribada Ontinyent Mode Temps viatge (min) Preu €

7:02 8:30 Renfe 88 7,85

11:00 12:20 Autobus 80 8,80

12:30 13:50 Autobus 80 8,80

12:38 14:25 Renfe 107 7,85

16:00 17:20 Autobus 80 8,80

17:20 18:48 Renfe 88 7,85

19:00 20:30 Autobus 80 8,80

20:08 21:53 Renfe 115 7,85

Taula de serveis de transport públic Ontinyent - València

Taula de serveis de transport públic València - Ontinyent
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Font: Renfe i La Concepción 

Per últim la relació de mobilitat entre Ontinyent i Alcoi es cobreix pràcticament al 100% pel 
servei ofertat per Renfe (99%). Renfe té 4 serveis per sentit que transporten anualment 5.900 
viatgers. L’autobús tant sols transporta 72 viatgers a l’any, amb una oferta d’un servei al dia per 
sentit.  En aquest cas i donada la baixa relació de mobilitat dels residents d’Ontinyent amb Alcoi, 
probablement un ajust de l’horari de l’autobús i mantenint el servei de Renfe seria suficient. 

 

 

Font: Renfe i La Concepción 

 

 

 

 

 

Eixida Ontinyent Arribada València Mode Temps viatge (min) Preu €

6:42 7:32 Renfe 50 3,65

8:30 9:05 Autobús 35 3,75

9:42 10:32 Renfe 50 3,65

15:40 16:30 Renfe 50 3,65

20:02 20:52 Renfe 50 3,65

Eixida València Arribada Ontinyent Mode Temps viatge (min) Preu €

7:40 8:30 Renfe 50 3,65

12:00 12.35 Autobús 35 3,75

13:35 14:25 Renfe 50 3,65

17:58 18:48 Renfe 50 3,65

21:03 21:53 Renfe 50 3,65

Taula de serveis de transport públic Ontinyent - Xàtiva

Taula de serveis de transport públic Xàtiva - Ontinyent

Eixida Ontinyent Arribada Alcoi Mode Temps viatge (min) Preu €

7:00 7:30 Autobús 30 3,95

8:30 9:02 Renfe 32 2,80

14:25 14:57 Renfe 32 2,80

18:48 19:20 Renfe 32 2,80

21:53 22:25 Renfe 32 2,80

Eixida Alcoi Arribada Ontinyent Mode Temps viatge (min) Preu €

6:10 6:42 Renfe 32 2,80

9:10 9:42 Renfe 32 2,80

15:08 15:40 Renfe 32 2,80

17:00 17:30 Autobus 30 3,95

19:30 20:02 Renfe 32 2,80

Taula de serveis de transport públic Alcoi - Ontinyent

Taula de serveis de transport públic Ontinyent - Alcoi
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v. Demanda de vehicle privat motoritzat 

Per a caracteritzar la demanda de vehicle privat es disposa de tres fonts d’informació. Per un 
costat dels aforaments automàtics realitzats en les principals vies d’accés a la ciutat. En segon 
lloc les enquestes pantalla i en tercer lloc l’enquesta de mobilitat, que ja s’ha analitzat l’apartat 
de caracterització de la mobilitat. També es disposa de dades de IMD de les carreteres de 
titularitat de la Generalitat i la Diputació de València. Per acabar l’anàlisi de la part de la 
demanda del vehicle privat també s’analitzarà l’ocupació de l’estacionament i l’accidentabilitat 
registrada els darrers anys al municipi. 

� Intensitats de trànsit 

Abans de passar a analitzar els resultats dels aforaments realitzats es descriuen les intensitats 
de trànsit de les estacions de la generalitat i de la Diputació de València. 

La Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat disposa de 
informació de IMD de l’any 2014 en les següents carreteres: 

• CV-40 (autovia central)� IMD 16.548  

• CV-81 (tram est)� IMD 18.408. % Pesants: 4,8% 

• CV-81 (tram sud-oest)� IMD 10.692. % Pesants: 4,9% 

• CV-650 (ctra. de València) � IMD de 6.850. % Pesants: 2,9% 

• CV-660 (tram oest) � IMD de 1.024 

• CV-660 (tram sud) � IMD de 3.150 

 

Localització de les estacions de la Generalitat 
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D’altra banda, la Diputació de València disposa de la informació de la carretera CV-665 en dos 
punts quilomètrics. El primer al entrar a Ontinyent (PK 0,70) i el segon més al nord (PK 8,80), cap 
al final de la carretera, a prop de la CV-651. A continuació es mostren els registres: 

• CV-665 (PK 0,70)� IMD 2.032. % Pesants: 2,46%  

• CV-665 (PK 8,80)� IMD 107 

En referència a l’evolució de la demanda en els últims anys, s’observa com la tendència ha estat 
clarament a la baixa fins al 2013. Al 2014 algunes vies (CV-81 E;  CV-650 o CV-660 s) registren 
lleugers increments. 

CV 2010 2011 2012 2013 2014 

CV-40 17.499 14.791 16.931 16.791 16.548 

CV-81 (E) 19.686 18.192 17.871 17.312 18.408 

CV-81 (SO) 11.838 12.695 10.815 10.897 10.692 

CV-650 8.077 6.803 6.880 6.172 6.850 

CV-660 (O) 1.064 1.236 1.209 1.017 1.024 

CV-660 (S) 3.116 2.885 2.822 2.686 3.150 

IMD dels punts d’aforament de la Generalitat Valenciana en els darrers 5 anys 

 

 

Evolució de la IMD en els punts d’aforament de la Generalitat Valenciana els darrers 5 anys 

La principal via d’accés a Ontinyent és la carretera CV-81, tant pel tram est (uns 18.000 vh/dia) 
com pel tram sud-oest (uns 11.000 vh/dia). La següent via en volum demanda seria la carretera 
de València (CV-650), amb una IMD al voltant de 7.000 vh/dia.  
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Finalment i amb una menor demanda, es troba la carretera de La Font de la Figuera (CV-660) 
amb uns 2.000 vh/dia.  

Els resultats dels aforaments realitzats en les principals vies d’entrada a Ontinyent han donat els 
següents resultats per a un dia feiner (veure annex 1 d’aforaments). 

 

IMD en les principals vies d’accés a la ciutat 

Si s’analitza el nivell de servei d’aquestes vies, per sentits de circulació, s’aprecia com la majoria 
d’elles registren nivells de servei de C o inferiors. Aquests nivells de servei s’han calculat des del 
punt de vista de la seguretat, es a dir assignant capacitats per carril relativament baixes (1.200 
vehicles per carril i hora en àmbits interurbans i 900 en àmbits urbans) i prioritats del 60% al no 
existir semàfors.  

Un nivell de servei C en hora punta es considera un bon rati. Amb això es pot assegurar que les 
infraestructures existents estan ben dimensionades per absorbir la demanda que es registra. 
Tant sols s’ha detectat un punt on, durant l’hora punta poden registrar-se problemes de 
capacitat. Aquest és l’entrada des de la CV-81 a Ontinyent per l’avinguda de la Vall d’Albaida. 
Diàriament entren per aquest vial 6.855 vehicles. Com es disposa d’un carril de circulació i l’hora 
punta representa el 10,6% del total de la IMD, l’índex de Saturació en Hora Punta (ISHP) resulta 
del 101%, lleugerament per sobre de la capacitat.  
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ISHP i nivells de servei en les principals vies d’accés a la ciutat 

Els dissabtes les IMD baixen, de mitjana, un 31,6%, sent l’entrada a Ontinyent per l’Aldi (punt 5) 
la que més redueix la IMD (44,2%) i la que menys l’accés a Ontinyent per l’avinguda de la Vall 
d’Albaida (punt 6) que redueix la IMD en un 14%. Els diumenge aquesta reducció de la IMD 
encara és més notable, baixant de mitjana un 47,3%. En alguns punts (Vial d’accés de l’Aldi) les 
reduccions de les IMD s’acosten al 70%. 

Si s’analitza el percentatge de vehicles pesats que circulen per aquestes vies s’observa com en 
general els percentatges són elevats, per damunt del 10% en gairebé totes les vies, excepte en 
el carrer Sant Francesc que és del 2,2% (accés a les urbanitzacions). La forta presència de 
polígons industrials a Ontinyent té un impacte fort en la presència de camions en les vies d’accés 
al municipi. Com en el cas de les IMD, els percentatges de vehicles pesats també es redueixen 
fortament els dissabtes i diumenges. 

 

% vehicles pesats 

 

 

 

Via Sentit IMD Factor H.P. IMHora punta Carrils Prioritat Capacitat ISHP NSHP

Ontinyent      4.365   9,90% 432 1 60%       720   60% B

Polig. El Altet      5.064   9,30% 471 1 60%       720   65% C

Ontinyent      2.346   12,80% 300 1 60%       540   56% B

Urbanitzacions      2.452   11,00% 270 1 60%       540   50% B

Ontinyent      5.611   8,70% 488 1 60%       720   68% C

Eixida      4.510   8,90% 401 1 60%       720   56% B

Ontinyent      6.321   8,80% 556 2 60%    1.200   46% B

A-7      5.471   7,40% 405 2 60%    1.200   34% A

Ontinyent      3.119   12,70% 396 1 60%       720   55% B

Eixida      3.897   10,90% 425 1 60%       720   59% B

Ontinyent      6.855   10,60% 727 1 60%       720   101% F

Eixida      5.424   9,10% 494 1 60%       720   69% C

Ontinyent      4.060   8,50% 345 1 60%       720   48% B

Eixida      4.690   9,20% 431 1 60%       720   60% B

P6- Av. Albaida

P7 - CV-81

P1- CV-650

P2 - Av. Sant 

Francesc

P3- Av. Almansa

P4 - Av. Tèxtil

P5 - Vidal

Via % Pesats

9,6%

56,0%

2,2%

2,2%

14,3%

12,6%

12,3%

18,5%

8,7%

27,4%

12,4%

9,5%

10,8%

3,2%

P4 - Av. Tèxtil

P5 - Vidal

P6- Av. 

Albaida

P7 - CV-81

P1- CV-650

P2 - Av. Sant 

Francesc

P3- Av. 

Almansa
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A continuació es mostra la distribució horària de la demanda registrada en el punts d’aforament.  

 

 
Distribució horària de la IMD. Dia feiner  
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� Demanda externa 

Per analitzar la demanda externa s’explota a continuació l’enquesta pantalla realitzada en els 
principals accessos de la ciutat. Els principals orígens dels desplaçaments que es fan en vehicle 
privat cap a Ontinyent són Agullent (13%), Albaida (11%), Aielo de Malferit (8%), València (7,9%) 
i Alcoi (6,8%).  

 

Principals ciutats d’origen 

 

Si s’analitza cap a on es dirigeixen els vehicles que entren a Ontinyent, veiem com les 
destinacions estan força repartides entre els diferents barris de la ciutat. La principal destinació 
és el barri de Sant Josep (27,9%), seguit de la part sud de la ciutat (20%) i La Vila i Poble Nou 
(19,4%). 

 

 

Origens % Externs

Agullent 13,1%

Albaida 11,0%

Aielo de Malferit 8,0%

Valencia 7,9%

Alcoy 6,8%

Bocairent 6,4%

Xativa 5,9%

Gandia 2,7%

Olleria 2,7%

Fontanars 2,2%

Benissoda 2,0%

Helios 1,9%

Alzira 1,6%

Atzeneta d'Albaida 1,4%

Alicante 1,0%

Montaverner 1,0%
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Destinacions dels vehicles que provenen d’altres municipis 

 

En aquest cas i com els vehicles vénen d’altres ciutats, el temps mig de viatge és del 27,37 
minuts. Tot i això, hi ha un 47% dels desplaçaments que són inferiors als 15 minuts i que 
corresponen amb els desplaçaments dels vehicles que provenen d’Agullent, Bocairent i altres 
municipis propers de la comarca. 

 

Temps de viatge 

L’ocupació dels vehicles que entren a Ontinyent és de 1,37 persones per vehicle, un rati baix que 
indica que la majoria de conductors arriben a Ontinyent sols. 

 

Minuts Vehicles %

0-15 7.227     47,8%

15-30 4.180     27,7%

30-45 1.164     7,7%

45-60 1.405     9,3%

60-75 781         5,2%

75-90 75           0,5%

+90 276         1,8%

27,37 minuts
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Ocupació dels vehicles 

També es pregunta als conductors i conductores quin és el cost del viatge que estan realitzant 
en vehicle privat. És interessant observar com un 53% no sap el cost que té el desplaçament que 
està realitzant. Després, un 37% assegura que el desplaçament que estan fent els costa entre 1 
i 5 euros i només un 9,4% declara que el viatge els costa més de 5 euros. 

 

Cost del viatge 

També es va preguntar als conductors si el desplaçament que estaven fent el feien sempre en 
cotxe. Un 89,2% va respondre que sempre que feia aquest desplaçament ho feia en cotxe, però 
hi va haver un 10,8% que va respondre que a vegades el feia en un altre mode de transport. 
Preguntats pel mode de transport alternatiu al cotxe per a fer el desplaçament que estaven 
realitzant, el 83% va respondre que el feia en un vehicle de l’empresa (73,7%), en camió (4,2%) 
o en furgoneta (5,2%). Un ja significant 13% va declarar que si no feia aquest viatge en cotxe el 
feia a peu, un 1,3% declarava fer-lo en bicicleta i un 1,6% en moto. El transport públic, no té un 
paper rellevant en la substitució del vehicle en els desplaçaments interurbans. Només un 0,48% 
va declarar que alternativament utilitzava l’autobús. 

 

Mode de transport alternatiu al cotxe 

El principal motiu dels desplaçaments que es fan cap a Ontinyent és el treball (37%), seguit del 
retorn al domicili (23%) i gestions (13%). L’oci i les compres representen conjuntament un 9,2% 
dels motius dels desplaçaments que es fan a la capital de la Vall d’Albaida. 

Ocupació Vehicles %

1 23.705  71,7%

2 7.420    22,4%

3 1.028    3,1%

4 728        2,2%

5 179        0,5%

1,37

Euros Desplaçaments %

NS 17.645            53,4%

0 77                    0,2%

1-2 7.258              22,0%

2-5 4.966              15,0%

5-10 2.185              6,6%

10-15 448                  1,4%

15-25 373                  1,1%

+25 108                  0,3%
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Per últim si s’analitza la freqüència dels desplaçaments que es fan en cotxe cap a Ontinyent es 
veu com majoritàriament són recurrents (diàriament o tots els dies feiners 47,9%). Un 19,8% es 
realitzen 2-3 vegades per setmana i un altre 19% una vegada a la setmana. Quinzenal o 
mensualment es realitzen cap a Ontinyent el 9% dels desplaçaments i esporàdicament un 4,2% 
dels viatges. 

 

Freqüència dels viatges cap a Ontinyent 

� Estacionament 

Durant l’inventari urbà es va realitzar un estudi visual d’ocupació de les bosses d’estacionament 
del sistema SmartParkCity. Es van revisar les ocupacions dels estacionaments entre les 9:00 i les 
9:30 del matí i entre les 12:00 i les 12:30 del migdia.  

La bossa de la plaça dels Sufragistes, possiblement per la seva proximitat a l’hospital, és la que 
normalment registra índex d’ocupació més elevat. Després, amb índex d’ocupació alts (propers 
al 100%) estan l’Estacionament del CEAM i el de la plaça Major. 

Els dilluns, dia de Marcat, l’estacionament de la plaça del Barranquet i el de la plaça Ovidi 
Montllor també registren ocupacions del 100%, encara els demés dies de la setmana és fàcil 
trobar-hi lloc per estacionar. En la resta de bosses, les ocupacions durant els matins d’un dia 
feiner són baixes. 

 

Freqüència Desplaçaments %

Tots els dies 1.279              3,9%

Dies feiners 14.553            44,0%

2-3 dies a la setmana 6.536              19,8%

Setmanal 6.314              19,1%

Quincenal 866                  2,6%

Mensual 2.121              6,4%

Esporàdicament 1.391              4,2%
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� Seguretat viària 

A partir de les dades facilitades per la Policia Local s’han pogut analitzar els accidents de trànsit 
amb víctimes (atestats) ocorreguts a Ontinyent durant els anys 2013, 2014 i 2015, amb l’objectiu 
de, en fase de propostes, millorar la seguretat viària del municipi.   

A Ontinyent de mitjana hi ha aproximadament uns 43 accidents amb víctimes a l’any. Explotant 
les dades es veu com els turismes estan implicats en el 85,3% dels accidents (com a vehicle 
implicat 1 o com a vehicle implicat 2), els vianants en el 33%, els ciclomotors en el 25% i les 
motocicletes en el 17%. Amb menys implicació trobem els camions (6%) i les bicicletes (5%). 

 

Nº Estacionament 9:30 Ocupació 12:30 Ocupació

1 Col·legi Rafael Juan Vidal 187 Smartparkcity 11 5,9% 7 3,7%

2 Centre de salut Sant Rafael 81 Smartparkcity 17 21,0% 15 18,5%

3 Centre de dia Sant Rafael 68 Smartparkcity

4 Pare Lluís Colomer 77 Smartparkcity 13 16,9% 8 10,4%

5 Trinquet de Gomis 165 Smartparkcity 120 72,7% 115 69,7%

6 Ceam 47 Smartparkcity 45 95,7% 40 85,1%

7 Plaça pere IV 75 Smartparkcity 14 18,7% 15 20,0%

8 Plaça major 40 Smartparkcity 40 100,0% 40 100,0%

9 Plaça Barranquet 79 Smartparkcity 79 100,0% 79 100,0%

10 Plaça santo Domingo 28 Smartparkcity 26 92,9% 25 89,3%

11 Plaça Ovidi Montllor 50 Smartparkcity 50 100,0% 50 100,0%

12 Col·legi Carmelo Ripoll 240 Smartparkcity 41 17,1% 44 18,3%

13 Plaça de les Sufragistes 90 Smartparkcity 90 100,0% 90 100,0%

14 Avda. Almaig 1 65 Smartparkcity Fira Fira

15 Avda. Almaig 2 140 Smartparkcity Fira Fira

16 Avda. Benicadell 168 Smartparkcity 67 39,9% 67 39,9%

17 Passeig de la Fira 207 Smartparkcity

18 Camí Vell de l'Estació 50 No anunciat

19 C/Vicent Gironés - IES Pou Clar 200 No anunciat 33 16,5% 29 14,5%

20 C/Cassià Fita - C/Alacant 10 No anunciat

21 Aparcament Pont Vell 85 No anunciat

22 Aparcament Universitat 100 No anunciat

23 CC. El Teler (de pagament) 600 No anunciat

Places total 2.852        -                   

Places
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% de implicació dels diferents vehicles en els accidents 

 

En els darrers tres anys, els accidents s’han registrat en un total de 47 avingudes i carrers, però 
el 70% es concentren en 16 avingudes, les quals han registrat com a mínim un accident amb 
víctima a l’any.  

 

Avingudes amb major concentració d’accidents 

Posteriorment si s’analitza el punt concret de l’accident, s’observa com hi ha 20 punts de la 
ciutat on s’han registrat, com a mínim, dos accidents amb víctimes els darrers tres anys. Aquests 
punts són: 

• Carrer (Font dels Brulls amb Av. Tèxtil (rotonda) 

• Av. Tèxtil (alçada número 61-78) 

• Av. Tèxtil número 4 

• Av. Ramon y Cajal 52 (tres accidents) 

• Av. Ramón y Cajal amb C/ Músico Vert (tres accidents) 

• Plaça de la Concepció amb Av. Sant Francesc 

Vehicle %

Turisme 85,3%

Vianant 33,3%

Motocicleta 17,8%

Ciclomotor 25,6%

Camió 6,2%

Bicicleta 5,4%

Tractor 0,8%

Avinguda Accidents %

Tèxtil 16 12,4%

Ramón y Cajal 11 8,5%

Albaida 9 7,0%

Daniel Gil 8 6,2%

Dos de Maig 7 5,4%

Sant Francesc 5 3,9%

Almaig 4 3,1%

Diputació 4 3,1%

Músic Martínez Valls 4 3,1%

Pintor Josep Segrelles 4 3,1%

Tirador 4 3,1%

Almansa 3 2,3%

Generalitat 3 2,3%

Jacinto Benavente 3 2,3%

José Simó Marín 3 2,3%

Vicent Gironés Mora 3 2,3%
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• Avinguda Sant Francesc (a l’alçada dels números 4,6 i 8) 

• Avinguda Vicent Gironés (davant IES Pou Clar) 

• Avinguda Almansa – amb carrer Sant Rafael 

• Av. Diputació amb Pont de la Magdalena (4 accidents) 

• Av. Jaume I El Conqueridor amb Av. Llombo 

• Plaça de la Coronació amb Av. Almaig 

• Av. Generalitat amb carrer Santa Teresa 

• Avinguda dos de Maig (a l’alçada del número 22) 

• Carrer Músic Martínez Valls amb Carrer Pius XII (tres accidents) 

• Carrer Músic Martínez Valls amb Av. Albaida 

• Carrer Salvador Tormo (a l’alçada del número 24) 

• Carrer Salvador Tormo amb Av. Daniel Gil 

• Av. Albaida amb José Iranzo 

• Carrer Pintor Segrelles amb carrer Músic Enric Casanova 

 

 

Accidents amb atestats durant els anys 2013-2014-2015 

 

Els turismes són els causants del 82,9% dels accidents. Si s’analitza amb qui impacten s’observa 
com el vianant és la principal víctima, implicat en un 25,6% dels accidents. En segon lloc trobem 
els ciclomotors (20%) i en tercer lloc les motocicletes (14%) i els turismes (14%). 

Aquestes dades són força alarmants doncs ens demostren que, de mitjana, hi ha un total de 11 
accidents anuals amb vianants com a víctimes (gairebé una al mes). La reducció de la velocitat, 
la millora de la visibilitat en les interseccions o la millora del disseny urbà pot contribuir a millorar 
la seguretat viària i reduir el nombre d’accidents amb vianants implicats. 

En la següent taula es mostra amb qui impacta el vehicle 1. Es aquí on es veu que entre turismes 
i vianants hi ha hagut un total de 33 accidents (25,6% del total) en els darrers 3 anys. 
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Vehicles implicats en els accidents 

 

A les interseccions del barri de Sant Josep és on es concentra el major número d’accidents amb 
vianants, encara que no hi ha cap punt on s’hagi registrat més d’un accident en els darrers tres 
anys. A la ciutat hi ha 4 punts amb més d’un accident amb vianants implicats en els darrers tres 
anys: 

• Plaça de la Coronació amb Av. Almaig 

• Av. Diputació amb Pont de la Magdalena  

• Av. Ramón y Cajal amb C/ Músico Vert  

• Av. Ramon y Cajal 52  

 

Vehicle 1 Vehicle 2 Accidents %

Bicicleta Vianant 1 0,8%

Camió Motocicleta 1 0,8%

Turisme 2 1,6%

Vianant 3 2,3%

Ciclomotor 1 0,8%

Ciclomotor Ciclomotor 1 0,8%

Vianant 1 0,8%

(en blanco) 3 2,3%

Furgoneta Ciclomotor 1 0,8%

Turisme 1 0,8%

Vianant 4 3,1%

Motocicleta Gos 1 0,8%

Vianant 1 0,8%

Tractor Motocicleta 1 0,8%

Turisme Bicicleta 6 4,7%

Camió 1 0,8%

Ciclomotor 26 20,2%

Motocicleta 19 14,7%

Turisme 19 14,7%

Vianant 33 25,6%

(en blanco) 3 2,3%
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Accidents amb vianants implicats 
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1.5 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

En aquesta primera fase del PMUS (anàlisis i diagnosi) s’ha treballat i acordat amb la direcció 
tècnica de l’estudi la metodologia que s’utilitzarà per al PMUS d’Ontinyent. D’aquesta manera 
s’ha ajustat la metodologia plantejada en l’oferta a les estructures existents a Ontinyent (Consell 
de Ciutat) i s’ha començat a treballar els agents socials existents mapejant-ne els registrats 
oficialment. L’objectiu d’aquesta feina prèvia es poder convocar, amb garanties, les primeres 
taules de participació a finals del mes de gener de 2016. 

 

1.5.1 METODOLOGIA PER AL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 

La metodologia que s’emprarà en el procés participatiu del PMUS d’Ontinyent és la Investigació-
Acció-Participativa (IAP), molt vinculada a experiències de desenvolupament local i comunitari 
a Espanya. Bàsicament, aquesta mirada aposta per crear coneixement sobre el territori a través 
dels diagnòstics participats, per a generar plans d’acció elaborats per la ciutadania que 
transformen la problemàtica inicialment identificada. Des d’aquest punt de vista, es considera 
fonamental la vinculació del teixit associatiu local com a impulsor, difusor i espai de síntesi i 
anàlisi del procés participatiu. 

Altres característica important i a tenir en compte de les metodologies IAP és la potenciació de 
consensos i visions compartides sobre l’àmbit de treball, en aquest cas la mobilitat del municipi. 
Per a aconseguir-los, es crearan espais que combinen el saber expert que aporta el personal 
tècnic amb el saber experiencial característic de la ciutadania.  

A continuació es presenta una metodologia adaptada al PMUS d’Ontinyent, atenent al temps de 
què es disposa per a realitzar el procés així com les característiques geogràfiques i 
socioeconòmiques del municipi. La proposta es mostra a través de les diferents fases de treball 
així com els continguts de cadascuna d’aquesta.  

i. Formació i treball amb la comissió de seguiment 

Com s’ha explicat més amunt, la comissió de seguiment és un òrgan bàsic per a la realització del 
procés de participació del PMUS d’Ontinyent, ja que acompanyarà totes les fases de treball del 
mateix. El teixit associatiu local vinculat a la mobilitat ha de percebre’s com a protagonista 
d’aquest pla municipal, contribuint a impulsar la implicació de tota la ciutadania en la definició 
d’aquest així com difonent les diferents accions de participació que es realitzen.  

La comissió de seguiment s’articularà a partir de l’existent Consell Ciutadà, on es crearà un grup 
de treball específic per al PMUS que incorporarà algunes entitats que puguen no haver estat 
representades fins ara en el consell. En aquest sentit, és fonamental que la comissió de 
seguiment tinga un caràcter inclusiu, pel que incorpore interlocutors dels diferents grups 
poblacionals que habiten al municipi, com ara les persones majors, els joves, les persones amb 
diversitat funcional o les comunitats de persones immigrades.  

En aquest etapa, es realitzaran dues reunions amb la comissió de seguiment, cadascuna amb 
diferents objectius. La primera d’elles estarà dedicada a diagnosticar les principals 
preocupacions que en matèria de mobilitat tenen les entitats municipals. Per a això, es realitzarà 
la dinàmica del fluxegrama, que facilita detectar les principals necessitats que en un determinat 
àmbit té la ciutadania així com quina capacitat d’actuació s’observa enfront de les mateixes. 
Sobre la base d’aquesta, es deixarà un espai per a què les entitats puguen expressar quines han 
estat fins ara les seues demandes i iniciatives en matèria de mobilitat. A banda de per conèixer 
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l’anàlisi que del municipi fa el teixit associatiu, aquesta sessió també servirà per a donar forma 
a les taules de treball de les jornades de participació, que s’exposen més avall. 

La segona de les reunions inicials de la comissió tindrà com a objectiu preparar les jornades de 
participació obertes a tota la ciutadania. Llavors, s’acabarà de definir les dates i el lloc de les 
mateixes i, sobretot, es treballarà la difusió d’aquest esdeveniment, qüestió central per a 
garantir-ne l’èxit. Així doncs, s’atendrà a tres aspectes de la difusió: 

• Entre els propis associats/des i altres entitats amb qui col·laboren 

• A les xarxes socials de cadascuna de les entitats 

• Amb les persones referents entre iguals de cada zona del municipi o grup generacional.  

La convocatòria inicial a la comissió de seguiment es realitzarà per part de l’Ajuntament, que 
contribueix a què el missatge del procés aplegue més nítidament a les entitats. Posteriorment, 
es crearà un grup de WhatsApp o de correu entre els membres de la comissió per agilitzar la 
comunicació. 

ii. Jornades participatives 

Les jornades de participació són el moment central de qualsevol procés de participació, al ser 
l’espai obert a la participació de tota la ciutadania i comprendre sessions de diagnòstic, formació 
i proposició. Per tant, aquesta activitat tracta de recollir les diferents fases d’un procés de 
participació en un sol cap de setmana. Les jornades es composaran de tres sessions al llarg d’un 
cap de setmana, que és el moment idoni per a incentivar la participació del veïnat, donat que 
normal les càrregues laborals són menors.  

La primera de les sessions estarà dedicada a la diagnosi de problemes de mobilitat en el municipi 
d’Ontinyent, tractant de detectar aquells conflictes o necessitats que la ciutadania expressa a 
través de les seues pràctiques diàries o quotidianes en el municipi, això és, el seu saber 
experiencial. Amb aquesta finalitat, s’emprarà la dinàmica de les taules rotatòries. Aquesta 
dinàmica es basa en la disposició simultània de diferents taules temàtiques de debat (per 
exemple: voreres, espai públic, aparcament, “casetes”...), prèviament definides amb la comissió 
de seguiment, i amb un dinamitzador per cada grup. Les persones participants aniran passant 
per les diferents taules, segons la preferència o afinitat que tinguen amb cadascun dels àmbits 
de mobilitat. Cada vint minuts es produirà un canvi de taula, i després de tres canvis, hi haurà 
una tornada final de la informació generada en cada taula de debat. Aquesta dinàmica de treball, 
a banda de generar molta informació sobre cada tema que es decidisca prioritzar, fomenta 
consensos entre la ciutadania al passar diferents veïns i veïnes per diferents espais. Totes les 
problemàtiques enunciades seran analitzades posteriorment pels dinamitzadors i incorporades 
al treball. 

La segona de les sessions estarà a destinada a la formació de tots els participants. Amb aquesta 
finalitat, s’organitzarà una taula rodona on la resta de l’equip redactor del PMUS tindrà 
l’oportunitat de retornar la informació generada en la fase de diagnòstic a tota la ciutadania del 
municipi. Es farà especial èmfasi en aquells assumptes que la ciutadania va prioritzar en la sessió 
de diagnosi del dia anterior. Per part del personal tècnic s’atendrà especialment exposar la 
informació en un llenguatge i presentacions accessibles per a la ciutadania. La raó d’aquesta 
sessió radica en què els processos participatius sempre disposen d’accions formatives, on la 
ciutadania pot contrastar la seua pròpia anàlisi amb el dels tècnics i obrir-se a noves mirades i 
reflexions abans de passar a la fase de propostes. 
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Precisament, la tercera de les sessions del cap de setmana estarà destinada a la formulació de 
propostes d’acció per part de la ciutadania, d’acord als principals problemes diagnosticats pels 
veïns i l’anàlisi dels tècnics. L’objectiu d’aquesta sessió és generar i prioritzar propostes d’acció 
per transformar els problemes diagnosticats. Llavors, es farà ús de la dinàmica del taller de 
propostes, segons la qual tots els participants es dividiran en grups d’unes 10-12 persones on 
cadascú realitzarà una iniciativa d’actuació atenent a quins agents intervenen en el 
desenvolupament de la mateixa. Posteriorment, les propostes s’agruparan en conjunts al grup 
de treball, donat que sovint n’apareixen d’idèntiques o ben similars. Una vegada agrupades, es 
reuniran altra vegada tots els participants i es farà públic les propostes que han eixit a cada grup. 
Per tancar la dinàmica, la ciutadania prioritzarà quines d’aquestes es volen portar a terme, 
atenent a la millora que suposen en els problemes diagnosticats així com que siga competència 
municipal poder-ho realitzar.  

iii. Accions amb col·lectius específics 

Habitualment ocorre que hi ha grups poblacionals específics que no acudeixen o ho fan d’una 
manera poc representativa a tallers o jornades de participació. Es tracta sovint de persones 
majors, població immigrada, menuts i menudes o persones amb diversitat funcional, etc. 
D’aquesta manera, els resultats dels esmentats tallers (bé siga en el diagnòstic realitzat o en les 
propostes formulades) poden estar relativament esbiaixats per no incloure els posicionaments 
i opinions d’aquests grups. Per evitar tal problema, una vegada concloses les jornades es 
realitzaran accions específiques de reforç amb almenys dos d’aquests col·lectius, per conéixer 
el diagnòstic que fan de la mobilitat al municipi així com propostes de millora de la mateixa. Cal 
tenir present, a més, que a aquestos grups amb majors barreres per participar també solen ser 
els més afectats per les formes i pràctiques de mobilitat que es donen al municipi.   

Les dinàmiques que es facen amb ells tindran una orientació eminentment pràctica, optant per 
dinàmiques com poden ser la deriva o el mapejat del municipi. Després, tota la informació 
generada serà incorporada als informes de diagnòstic i a les propostes d’actuació.  

iv. Taller final comissió de seguiment 

Finalment, es realitzarà una nova reunió de cloenda i síntesi del procés amb la comissió de 
seguiment. L’objectiu d’aquesta sessió serà treballar la informació generada en les jornades amb 
major profunditat. Llavors, en primer lloc, serà retornada tota la informació del diagnòstic 
realitzat per la ciutadania. Amb posterioritat, es treballarà l’àmbit de les propostes, almenys en 
dues línies. D’una banda, a partir de les propostes prioritzades, es traçaran estratègies 
d’intervenció en el municipi. És a dir, s’ubicaran les propostes concretes dintre d’orientacions 
més àmplies de millora de la mobilitat a Ontinyent. Per exemples, si hi ha dues propostes de 
millora de dues places de la ciutat es generarà una línia estratègica de millora dels espais públics. 
D’una altra, es treballaran per grups les propostes prioritzades, profunditzant, detallant i 
concretant en major mesura les accions prioritzades per la ciutadania.  

En el cas de què fora necessari generar un major consens entorn d’una proposta concreta, 
aquest taller també podria servir per a mediar entre diversos posicionaments.  

Igualment, seria interessant dedicar un temps a preparar una presentació pública del pla d’acció 
en matèria de mobilitat on participaren les associacions que formen part de la comissió de 
seguiment. 
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v. Transparència i informació del procés 

Amb la finalitat de què tota la informació generada puga ser consultada i accessible per a la 
ciutadania, els resums i síntesis de cada sessió o taller que es realitze seran penjats a la web del 
PMUS. D’aquesta manera, cada pas del procés serà transparent i estarà a disposició de tot aquell 
que ho vulga consultar. Mesures com aquesta solen generar confiança i legitimitat al voltant 
dels processos de participació ciutadana. 

 

1.5.2 MAPEJAT D’AGENTS D’ONTINYENT 

El mapejat d’agents de la localitat té un doble objectiu. D’una banda, tracta de fer un primer 
acostament al teixit associatiu local d’acord amb el tipus i intensitat de l’activitat que es realitza 
així com la seua proximitat a l’àmbit de treball del PMUS. D’una altra, i a partir d’aquesta anàlisi, 
tracta de justificar la proposta de quines associacions deuen estar presents a la Comissió de 
seguiment del PMUS.  

Abans d’entrar a un diagnòstic detallat de les associacions d’Ontinyent, cal fer algunes 
anotacions d’àmbit general. En primer lloc, fer notar que estem en un municipi amb una pràctica 
associativa potent i estesa, com ho demostra les vora 300 associacions censades en la base de 
dades de l’Ajuntament així com la riquesa de tipus d’entitats existents. Si realitzarem una anàlisi 
comparativa més extensa, podríem comprovar  ben segur que altres territoris de la geografia 
valenciana no gaudeixen d’aquesta salut associativa.   

En segon lloc, subratllar la importància de l’associacionisme esportiu en la localitat, doncs és el 
gran predominant d’entre totes les categories que es poden observar. Són importants les 
diferències amb altres ciutats del territori on sovint és l’associacionisme festiu/patrimonial el 
que encapçala aquesta mena de bases de dades. Malgrat això, cal tenir present que es detecta 
que no totes les entitats festeres, especialment aquelles lligades als Moros i Cristians, estan 
presents en la base de dades analitzada. En contrast, sí que apareixen un bon nombre de 
col·lectius vinculats a la qüestió patrimonial, com grups de danses, de gegants i cabuts o de 
campaners que revelen la importància  d’aquesta mena d’associacionisme al municipi.  

Finalment, cal assenyalar que aquest punt s’ha realitzat a partir d’entrevistes a informants claus, 
coneixedors de la xarxa associativa del municipi així com a partir de la informació obtinguda en 
la pàgina web i les xarxes socials de les entitats.  

i. Associacionisme veïnal 

L’associacionisme veïnal és un dels àmbits més proper a les qüestions de mobilitat que es tracten 
en aquest pla, perquè la dimensió territorial i espacial de la mobilitat produeix que es vincule 
estretament a les pràctiques i preocupacions d’aquestes associacions.  

En Ontinyent, ens trobem una llarga llista d’associacions de veïns, que sense dubte supera el 
que podríem considerar habitual en altres municipis valencians. Aquesta situació ve produïda 
segurament per les característiques del municipi, amb el fenomen de la dispersió de l’habitatge 
i la segona residència per tot el terme. En molts d’aquests nuclis disseminats han nascut 
associacions de veïns per defensar els interessos de la zona, moltes vegades en forma de millorar 
els accessos o de sol•licitar equipaments. De fet, de les 24 comptabilitzades, 19 d’elles estan 
fora del nucli urbà. Cal valorar si les activitats d’aquestes associacions estan molt circumscrites 
a demandes molt concretes de les àrees residencials, deixant a banda altres esferes de 
l’associacionisme veïnal.  
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Entre les cinc que treballen a la ciutat, es detecta una activitat notòria. Crida l’atenció la varietat 
d’activitats que promou l’AV del Llombo o de Sant Rafel.  La primera edita una revista i ofereix 
presentacions de llibres habitualment.  També cal subratllar el festival de teatre Poble Nou 
Endins, que organitza l’associació de veïns de Poble Nou junt amb altres entitats del municipi.  

Entre les reivindicacions de les entitats, és evident que algunes estan relacionades amb la 
qüestió de la mobilitat. Per exemple, l’AV del Llombo té la demanda des de fa anys de millorar 
la rotonda d’entrada sud del municipi. Igualment, l’AV de la Vila ha reivindicat tradicionalment 
la millora de l’aparcament i els accessos al nucli històric d’Ontinyent. L’AV de Sant Rafel va vore 
satisfeta recentment altra demanda veïnal com era la realització del passeig pel Barranc de la 
Puríssima. Les entitats vinculades al fenomen de les casetes també reivindiquen millores en 
aquestes zones. És el cas de l’AV la Farola que reclama des de fa anys l’asfaltatge del camí per 
accedir a aquesta zona.  

ii. Associacions de comerciants 

A l’hora de pensar en transformacions de l’espai urbà, el col·lectiu de comerciants és altre dels 
agents locals amb qui cal comptar per a portar a terme processos de participació en aquest 
àmbit. Lògicament, les transformacions urbanes són percebudes pels comerciants d’acord als 
seus interessos, molt centrades en les formes d’accés als establiments comercials.  

A Ontinyent, s’observen diferents nivells d’associacionisme econòmic. D’una banda, estan 
aquelles agrupacions que responen a interessos sectorials, com poden ser l’associació 
d’empresaris tèxtil o de productors d’embotit. D’una altra, també es troben diverses 
associacions comercials de barri, que sembla un tipus de pràctica prou estesa: Sant Josep, Sant 
Rafel, el Llombo, Santo Domingo, el centre o el mercat. A cada àrea te lloc el seu col·lectiu.  

Per últim, existeix una associació d’àmbit general que promou el comerç a Ontinyent (Associació 
de promoció del comerç). Entre els seus objectius específics, hi ha alguns com “Dinamizar el 
espacio público principalmente mediante acciones concretas de animación y promoción 
comercial” o “Generar tráfico a los comercios Asociados”.  També crida l’atenció la percepció 
social del comerç que posseeixen: “Poner en valor la Responsabilidad social de las pymes 
comerciales en la ciudad: mediante acciones encaminadas a transmitir que el comercio da vida 
a la ciudad. Ayuda a construir una ciudad cálida, responsable con su entorno, con las personas 
que tienen necesidades...” Han estat organitzadors d’activitats a l’espai públic com la Nit oberta, 
una desfilada de models o un skate park.  Donat el seu àmbit municipal, bé podria ser l’associació 
que representara els comerciants en la comissió de seguiment del PMUS.  

iii. Associacions mediambientals  

Les associacions que es poden englobar dintre de l’àmbit mediambiental són altres dels agents 
clarament relacionats amb el PMUS, ja que solen ser entitats que reben favorablement el 
desenvolupament de la idea de mobilitat sostenible, que a priori entra dintre de les 
reivindicacions tradicionals d’aquests moviments. 

Al municipi, es troben diverses associacions amb aquest caràcter, com pot ser la Colla Ecologista 
l’Arrel, els Amics del Pou Clar, el grup de consum Séquia Mare, els nostres paratges naturals i la 
Federació d’Ecologistes en Acció. A aquests cal sumar la Coordinadora Ecologista de la Vall 
d’Albaida (coneguda com la CEVA) i d’àmbit comarcal, i un col·lectiu amb un àmbit molt 
específic, com és Ontinyent en Bici. Els col·lectius mencionats també guarden relació amb el 
col·lectiu l’Esquella, arrelat en diverses comarques centrals.  
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Dintre d’aquest marc, es poden detectar propostes interessants en l’àmbit de la mobilitat 
sostenible. Moltes d’elles provenen del col·lectiu Ontinyent en Bici, que ha estat especialment 
reivindicatiu en diferents assumptes del municipi. Així, han reivindicat la creació de l’anell ciclista 
als polígons industrials i entrades a la ciutat, la transformació de la ciutat d’Ontinyent en una 
ciutat 30, el desenvolupament de la bicicleta pública al municipi o l’articulació de passos baix la 
Ronda Sud. Així mateixa, també han organitzat les campanyes “Conbici al cole” per fomentar la 
mobilitat en bicicleta entre els xiquets i xiquetes. En el cas de l’Arrel, és una entitat especialment 
activa en la defensa del Paratge Natural Municipal Serra de l’Ombria-Pou Clar així com altres 
reivindicacions comarcals. Igualment, porta endavant l’espai eco-social la Torreta, uns horts 
urbans i hivernacles en uns espais cedits per l’Ajuntament. En definitiva, es pot concloure que 
Ontinyent té un moviment mediambiental fort i actiu que caldrà tindre en compte per a la 
comissió de seguiment.  

iv. Associacions de mares i pares 

Un altre tipus d’associacions molt vinculat tradicionalment a les qüestions de mobilitat són les 
AMPA’s, especialment pel que afecta els més menuts i menudes així com a la conciliació entre 
el treball i les pràctiques de cura i reproducció social. Per tant, és altra de les associacions que 
cal que estiguen present en la comissió de seguiment.  

Al municipi, s’observen una extensa llista d’entitats, vinculades a la majoria de  col·legis i instituts 
que hi ha. Entre aquestes, hi ha algunes molt actives com són l’AMPA del Martínez Valls o del 
Bonavista, referents en la promoció d’activitats de temps lliure i culturals per als xiquets i 
xiquetes. En altre sentit, és important atendre a l’AMPA de l’IES l’Estació, doncs aquest institut 
presenta unes característiques específiques en estar fora del nucli urbà. Cal destacar també que 
totes les AMPA’s estan agrupades a l’INTERAPA.  

En els darrers anys, amb les col·laboracions de les AMPA’s, a Ontinyent s’han desenvolupat 
diversos camins escolars. Aquestes iniciatives, a més, s’han vist recolzades en diferents anys 
d’Ontinyent Participa, els pressupostos participatius que es realitzen al municipi. Llavors, 
aquesta reivindicació concreta cal tenir-la en compte des del principi del procés, doncs és ben 
possible que siga una de les reivindicacions que es realitzen des de les associacions.  

v. Associacions de persones majors 

Les persones majors són un grup poblacional especialment afectat per les formes de mobilitat 
d’un municipi així com per la manera que es percep i es genera l’espai públic. Cal tenir present 
que es tracta d’un col·lectiu menys motoritzat, i per tant, més dependent dels trajectes a peu i 
del transport públic. Igualment, sovint són persones que presenten problemes físics de 
mobilitat.  

Com s’ha comentat al punt de metodologia del procés de participació, és un grup poblacional 
que sol presentar dificultats per accedir als processos de participació, pel que és molt important 
que estiga representat en la comissió de seguiment.  

En aquest camp, com és habitual en estudiar els teixits associatius locals, s’observa una 
important mancança d’entitats, on es pot destacar únicament l’Associació local democràtica de 
pensionistes i jubilats d’Ontinyent UDP. Una característica interessant és que al revisar les seues 
activitats sembla que acudeixen principalment dones. Malgrat aquesta descripció, també cal 
destacar grups actius dintre del Centre Integral de Majors (CIM) de Sant Rafel, com poden ser la 
Coral del CIM així com el seu grup artístic. De fet, aquest centre és molt actiu en el barri i disposa 
d’un Consell General d’usuaris, que funciona mitjançant una junta directiva i una assemblea 
general de socis/es. 
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vi. Associacions de persones amb diversitat funcional o mobilitat reduïda 

Igual que ocorre amb les persones majors, les persones amb diversitat funcional són un dels 
col·lectius que més pateixen les formes de mobilitat dominants, especialment l’escassa 
accessibilitat de l’espai públic de les ciutats així com de voreres per a transitar. Igual que abans, 
per això és insistir en la implicació de les entitats que poden representar a totes o part 
d’aquestes persones.  

A les bases de dades, hi apareixen una sèrie d’entitats relacionades amb malalties. D’entre totes, 
cal destacar per aquest treball a l’Associació de Minusvàlids d’Ontinyent (AMO – Aquesta entitat 
ha canviat el seu nom posteriorment a Associació de  persones amb diversitat funcional 
d’Ontinyent).  Nascuda el 1979, tracta de defensar els drets i les reivindicacions de les persones 
amb diversitat funcional, pel que pot ser una aliada en aquest procés. 

Altra que pot vore’s afectada per l’àmbit de la mobilitat és APANDIMO (Pars de xiquets amb 
dificultats motores). Les altres representen els interessos i necessitats de persones amb 
diferents malalties, com pot ser el pàrkinson, la fibromiàlgia o les malalties cròniques.  

vii. Associacions que atorguen diversitat a la comissió de seguiment 

A banda de les entitats d’Ontinyent que es poden veure directament afectades per l’àmbit de la 
mobilitat, cal destacar altres àmbits associatius que són necessaris per a què els diferents grups 
poblacionals que configuren el municipi estiguen representats a la comissió de seguiment. Si 
aquest òrgan ha de ser l’encarregat de diagnosticar necessitats i treballar les propostes, és 
fonamental que la pluralitat i diversitat poblacional participe de la mateixa. S’enumera 
breument a continuació altres àmbits associatius: 

� Associacionisme Juvenil 

Ontinyent compta amb una xarxa d’associacionisme juvenil prou interessant, ja que compta amb 
un bon nombre de grups juniors i escoltes als diferents barris. Igualment, s’observa la presència 
d’una associació de joves molt activa – Assemblea de Joves els Meruts- un tipus d’entitat 
independent que cada vegada costa més de trobar en els municipis. En línies generals, es pot 
afirmar que l’associacionisme juvenil autònom d’estructures més grans (partits, sindicats o 
parròquies) i de caràcter cultural i reivindicatiu està en davallada en la darrera dècada.  A més, 
aquesta entitat manté l’espai Ca la Mera. Entre els escoltes, cal destacar el grup de Juniors de 
Sant Josep, que és el més nombrós i el que més activitats realitza.  

� Associacionisme immigrant 

Entre les associacions que representen a les persones immigrants que viuen a Ontinyent, se 
n’observen diverses, segons els països de procedència. Llavors, es troben associacions de 
romanesos, armenis i equatorians. Respecte a les persones àrabs, sols es detecta la mesquita, 
que moltes vegades sol actuar com a interlocutor d’aquesta població. Sembla que entre les 
esmentades, l’equatoriana és de les més actives.  

� Associacions de dones 

Les dones bé podrien estar llistades més amunt, en trobar-se directament afectades per com 
ens movem, ja que sobre elles recauen principalment i de forma desigual els rols de cura i 
reproducció social de l’esfera privada. Per tant, estan molt relacionades amb l’acompanyament 
a menuts i majors, o persones amb diversitat funcional.  A Ontinyent, s’observa la presència de 
l’Associació de mestresses de casa i consumidores Tyrius així com l’associació de dones FOR-
HUM. D’ambdues no es nota una presència molt activa ni a la web, ni pels informants 
entrevistats. A banda, sembla que l’assemblea de Joves Meruts també té actiu un grup 
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anomenat Merudes que tracta temes de gènere, pel que cobra interès que aquesta entitat estiga 
representada a la comissió de seguiment. Igualment, cal ressenyar el paper del col•lectiu la Vall 
Violeta, associació feminista d’escala comarcal en la Vall d’Albaida, però que ha realitzat 
diferents accions a Ontinyent.  

1.5.3 LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

i. Composició de la Comissió de seguiment 

D’acord amb tot allò exposat prèviament, la composició de la comissió de seguiment es deu fer 
a partir de dos criteris. En primer lloc, incorporar a representants d’aquells àmbits associatius 
directament relacionats amb la mobilitat, partint de la necessitat de què estiguen representats 
els diferents barris del nucli urbà d’Ontinyent. En segon lloc, implicar a associacions que vinculen 
diferents grups poblacionals al procés de participació. Cal deixar clar que la resta d’associacions 
que no figuren al llistat també seran contactades posteriorment per a què participen en les 
jornades de participació.  

A partir d’aquestes premisses, exposem la proposta de Comissió de Seguiment:  

• AV. Sant Rafel 

• AV. Sant Josep 

• AV. Poble Nou 

• AV. La Vila 

• AV. El Llombo 

• AMPA CEIP (representació interapa) 

• AMPA IES l’Estació 

• Ontinyent en bici 

• Colla ecologista l’àrrel 

• Associació de promoció del comerç / Ontinyent in  

• Associació democràtica de pensionistes i jubilats 

• A.M.O 

• Juniors M.D. de Sant Josep 

• Assemblea de joves Meruts 

• Associació equatoriana 

• Associació de mestresses de casa Tyrius 

ii. Sessions de treball amb la Comissió de Seguiment 

La Comissió de seguiment es va reunir quatre vegades, amb els objectius que es descriuen a 
continuació: 

• 11 de febrer de 2016. La primera reunió va tenir com a objectiu presentar el PMUS, els 
objectius del procés de participació i realitzar un primer diagnosis de la mobilitat a 
Ontinyent, els resultats del qual es poden veure a l’apartat de diagnosi del PMUS. 
 

• 18 de febrer 2016: La segona sessió de la Comissió de Seguiment va consistir en 
organitzar la campanya per a fer difusió de les Jornades participatives del PMUS que 
tindrien lloc el divendres i dissabte 11 i 12 de març. L’objectiu de les Jornades és obrir el 
debat sobre la mobilitat urbana a la ciutadania en general. Les jornades s’estructuraran 
de la següent manera: 
- Divendres es realitzarà un diagnosi participatiu de la mobilitat.  
- Dissabte mati. Taula rodona i debat amb l’equip tècnic 
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- Dinar: Entrepà, beguda i picaeta a la mateixa escola.  
- Dissabte de vesprada: Definició de propostes i accions 

Les jornades es van celebrar a l’Escola d’adults Sant Carles, a Poble Nou. 

En la reunió de la Comissió de Seguiment es van identificar col·lectius i responsables per a la 
difusió i es van repartir cartells i tríptics per a que cada un dels representants de la Comissió de 
Seguiment poguera repartir-ne en el seu àmbit. 

 

Imatge del cartell i díptic per fer difusió de les Jornades participatives del PMUS 

 

• 22 de març 2016. En la tercera sessió de la Comissió de Seguiment es va fer una 
Avaluació de les jornades de participació i es va iniciar el procés de desenvolupament 
de propostes mitjançant taules de veïnat i tècnics.  
 

• 12 d’abril 2016. La quarta i última sessió de de la Comissió de Seguiment va tenir per 
objectiu el desenvolupament col·lectiu de les propostes elaborades per l’equip tècnic a 
partir de taules de treball. El taller es va desenvolupar a partir de tres taules de treball, 
on en cada una es van treballar dos temàtiques diferents: 
- Taula de treball sobre comerç i paratges 
- Taula les casetes i  la ciutat dispersa 
- Taula: espai públic i transport públic 

  



PLA DE MOBILITAT 

URBANA SOSTENIBLE 

D’ONTINYENT

Juny 2016

Document 2: Diagnosi de la mobilitat
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2 DOCUMENT DE DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL DE LA MOBILITAT 
Després de realitzar el corresponent anàlisis de la mobilitat es presenta a continuació el 
diagnòstic de la mobilitat a la ciutat d’Ontinyent. El present diagnòstic s’estructura en dos parts: 
en un primer capítol es presentarà el diagnòstic resultant del procés de participació ciutadana i 
després es presentarà el diagnòstic fruit de l’anàlisi tècnic. 

2.1 DIAGNÒSTIC PARTICIPATIU 

En aquest apartat de diagnosi participativa es presenten les conclusions que es van extreure de 
la reunió amb la Comissió de Seguiment (celebrada el dia 11 de febrer) i del diagnòstic que es va 
fer de la mobilitat a Ontinyent durant les Jornades participatives (el diagnòstic es va fer en la 
sessió del divendres 11 de març). 

2.1.1 DIAGNOSI DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

La primera reunió de treball de la Comissió de seguiment del Pla de Mobilitat d’Ontinyent es va 
realitzar el dijous dia 11 de febrer a la casa de la Cultura, Palau dels Barons de Santa Bàrbara, a 
les 19:00 hores, amb l’objectiu principal de realitzar un primer diagnòstic participatiu de la 
mobilitat a Ontinyent. 

A mode de resum, el diagnòstic participatiu resultant de la primera sessió de la Comissió de 
Seguiment és el següent: 

Excés de transit 

- Entorns concrets amb molt de transit: Escoles i polígon 
- Problema a les hores punta de la jornada educativa/laboral 
- Trànsit a Av/2 de maig i barri de Sant Josep 
- Conseqüències negatives: Contaminació acústica i ambiental 
- Causes: Falta de sensibilització i disseminació de casetes 

Falta d’espais de vianants i espais per a les persones 

- Pont Vell i Martínez Valls 
- Carrer Major 
- Reivindicació de més espai per a les persones 
- Proposta d’usos ciutadans: Riu Clariano  

Inaccessibilitat persones amb mobilitat reduïda 

- Voreres molt estretes 
- Terrasses de bars que impedeixen el pas 

Manca d'infraestructures per a la bicicleta 

- Falta de política ciclista 
- Connexió casc urbà amb el polígon 
- Manca de carrils-bici 

Falta de transport públic  

- Falta transport públic urbà 
- Estació llunyana i horaris desiguals de RENFE 
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Les conclusions de la dinàmica es poden resumir en:  

• S’observa entre les associacions representades a la comissió de seguiment un consens 
important entorn la necessitat de pacificar el trànsit i la potenciació de modes de 
mobilitat alternatives al vehicle privat. Considerem que açò es deu a una forta presència 
d’un determinat perfil militant, amb un capital cultural mig o elevat, que està en sintonia 
en línies generals amb els objectius que plantegem del PMUS. Aquelles associacions que 
potencialment podien estar més allunyades d’aquests plantejaments (Comerciants, 
Mestresses de casa, associació equatoriana...), s’ubiquen amb alguns matisos dintre 
d’aquestes problemàtiques identificades. 

• Aquest fet presenta avantatges a l’hora d’impulsar el procés participatiu, ja que és més 
fàcil de gestionar quan ja hi ha un consens inicial entre les entitats. Tanmateix, també 
suposa dificultats perquè no tenim representada cap posició clarament oposada als 
plantejaments esmentats. Per tant, serà important poder incloure aquests discursos en 
les jornades participatives, per observar com s’encontren i dialoguen opinions 
divergents. Ara bé, és cert que els i les participants a la dinàmica són ben conscients de 
l’oposició que desperten algunes propostes entre part del veïnat d’Ontinyent, apostant 
per estratègies de sensibilització. 

• Al remat, cal tenir present que ens trobem dintre d’un pla de mobilitat sostenible, això 
és, d’una eina de planificació que es posiciona ja en un marc determinat, dintre d’un 
potencial conflicte d’interessos i posicionaments. Per tant, la construcció de consensos 
es deu localitzar dintre de les orientacions afavoridores de modes de mobilitat no 
basades en el vehicle privat. El contrari seria partir d’una concepció confusa del consens 
dintre dels processos participatius. Tanmateix, l’existència de posicionaments oposats 
si que es deuria tindre en compte a l’hora d’elaborar les estratègies, atentent, per 
exemple, a la importància de la sensibilització i l’educació en aquest àmbit, més tenint 
en compte la caracterització de la mobilitat d’Ontinyent. 

                   

            Primera sessió de la Comissió de Seguiment del PMUS d’Ontinyent 
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2.1.2 DIAGNOSI DE LES JORNADES PARTICIPATIVES 

El diagnosi que s’extreu de les jornades de participació ciutadana realitzades els dies 11 i 12 de 
març és el següent: 

ESPAI PÚBLIC I VIANANT 

A la taula d’espai públic i vianant es van tractar temes relacionats amb la presència del vianant 
a l'espai públic i la seua vivència dins d'aquest. A més a més es va parlar molt del cotxe, la seua 
ocupació del carrer i la seua determinació en l'ordenació urbana. Es concep que existeix una 
relació causal entre cotxe i falta d'espai públic per a viure. Es concep també que tota mesura 
que beneficia al cotxe va en detriment del vianant. El debat per tant es centra que com reduir 
l'ús del cotxe i com beneficiar al més desafavorits d'aquesta situació.  

L'ordenació de l'espai públic es una de les altres qüestions on el cotxe té força presència. 
Diferents llocs de la ciutat són exemples d'una ciutat pensada per al trànsit de cotxes i no per a 
ser viscuda. A les diferents taules s'assenyalava aquest fet, però sobretot a l'última. L'associació 
d'arquitectes d'Ontinyent dóna una visió holística d'aquesta qüestió i posa exemples. Martínez 
Valls o els collegis sense connexió amb zones verds. Al llarg dels diferents debats es deixa clara 
la idea que al tot ser transitable tot és “aparcable”, pel que acaba guanyant el cotxe. Cal posar 
barreres arquitectòniques a aquest.  

Els participants a les taules parlen dels talls de carrers quan hi han activitats. Hi han conflictes, 
alguns problemes de transit i demés. La falta de llocs públics que servisquen d'espai de trobada 
obliga al tall de carrers constants.  

La ciutat d'Ontinyent és un espai amb diferents punts negres. La inseguretat que es comentava 
adés també té que veure en açò. Els veïns assenyalen els diferents atropellaments que han 
hagut, concretament la corba de l'Ajuntament amb jutjats és una mostra clara. Els cotxes no es 
veuen vindre i provoca situacions desagradables. En aquest punt del diagnòstic es fiquen 
exemples de llocs on sí que la ciutat està ben dissenyada: El carrer de la Puríssima és un bon 
exemple. 

Per finalitzar, l'últim tema aparegut en la darrera taula són els parcs. A Ontinyent hi han molts 
parcs i amb bones instal·lacions però falta verd. Estan excessivament asfaltats i la falta de verd 
pot fer poc atractiu el anar a jugar al parc. 

A mode de resum, les principals conclusions es poden resumir en aquests punts: 

• Espai pensat i dissenyat per a transitar en cotxe, no per a les persones que van a peu o 
per estar i viure a l'espai públic. 

• Seguit de conseqüències d'aquest disseny: voreres estretes, peatonalitzacions fallides, 
aparcaments en doble fila, l'ocupació de voreres per part del cotxe, etc. 

• Manca d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, persones amb carrets 
(mares, pares, treballadores de les cures) i persones majors.  

• Entre aquests problemes s’assenyala la impossibilitat de pujar al tren, les terrasses que 
ocupen l'espai transitable per al vianant, voreres que esvaren, etc. 

• Centre històric amb cotxes. Ocupació del cotxe de carrers estrets. Problemàtica que s'ha 
de solucionar amb molt de diàleg, perquè genera conflicte entre els ontinyentins.  

• Inseguretat dels vianants. Hi ha punts del municipi amb molt de trànsit, punts negres, 
molta velocitat i el soroll que es genera. 
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DESPLAÇAMENT EN BICI 

La taula dedicada a la mobilitat en bicicleta ha estat una taula força participativa en la que 
gairebé tots i totes les participants plantejaven qüestions al voltant dels problemes que troben 
quan s'han de moure per Ontinyent en bicicleta. Tot i que moltes de les persones que passaren 
per la taula no eren usuaris habituals de la bicicleta, van coincidir en moltes problemàtiques amb 
aquells veïns i veïnes que sí que fan ús, generant tot plegat una taula que col·lectivament ha 
consensuat les següents problemàtiques: 

• Ontinyent està dissenyada bàsicament per al desplaçament en cotxe. Falta 
infraestructura per a desplaçar-se en bici 

• Aquesta necessitat s’agreuja en els accessos al polígon, el disseminat o el centre del nucli 
urbà: No hi ha carrils bici ni zones 30 

• Necessitat de mesures que generen un disseny més amable cap a l’ús de la bici a través 
de la pacificació del trànsit (per exemple, amb zones 30) 

• Els usuaris de la bici tenen por i inseguretat d’utilitzar la mateixa. Falta de respecte i 
sensibilització cap a l’ús de la bicicleta 

• Cal engegar mesures que potencien l’ús de la bici i afavorisquen les percepcions per 
utilitzar aquesta 

TRANSPORT PÚBLIC 

La taula de diagnòstic dedicada al transport públic es va centrar, principalment, en el servei de 
Renfe com a mode principal de transport públic interurbà i en el servei de transport públic urbà. 
Els comentaris sobre el transport públic interurbà per carretera (La Concepción) van ser gairebé 
anecdòtics. 

Els tres grups de treball que van passar per la taula de Transport Públic van estar bastant alineats 
en el diagnòstic, el que va generar consensos fàcils. 

Les principals conclusions van ser: 

• Falta de cultura del transport públic 

• Escassa sensibilització de la ciutadania amb el transport públic urbà. Aparcaments en 
doble fila que impedeixen el pas del bus o l’accés de la parada al bus. 

• En el transport públic urbà es detecta una dolenta informació dels serveis i horaris 
existents 

• Falta de servei a punts singulars del municipi (Universitat, polígons, escola d’idiomes...) 
i de connexió amb poblacions properes. 

• Servei de tren: deteriorament de les vies, limitació horària, i ubicació allunyada del 
municipi 

• Tot allò diagnosticat genera un ús del vehicle privat encara major. 

MOURE’S EN COTXE 

En general, en les tres rondes que es van fer de la taula de diagnòstic sobre el vehicle privat, es 
va estar d’acord en que la mentalitat tant favorable a l’ús del vehicle privat impedeix altres usos 
de l’espai públic més favorables a l’anar a peu. D’aquesta manera és percep el cotxe com un 
problema pel seu abús en l’ús i es recomana un canvi de mentalitat tant de la població 
d’Ontinyent com de l’Ajuntament, per entre tots reequilibrar-ne l’ús. 

• Hi ha una mentalitat de cotxe molt estesa i una falta de conscienciació. L’ús del cotxe 
està interioritzat tant en la societat com en les pràctiques de l’administració pública. 
Aquesta mentalitat tant favorable a l’ús del cotxe provoca una falta de conscienciació 
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que genera problemes i conflictes amb altres usos urbans. Trencar amb aquesta 
dinàmica i conscienciar a la població sobre el respecte (i ús) d’altres modes de transport 
més sostenibles ha de ser una de les principals línies de treball. 

• Ontinyent pateix una ordenació territorial i un disseny urbà que afavoreix l’ús del vehicle 
privat, el que provoca accidents degut a les velocitats de circulació. L’ordenació 
territorial d’Ontinyent amb un pes important dels disseminats i un disseny urbà (vores 
estrets, interseccions amb poca visibilitat, estacionament en indrets inadequats...) molt 
favorable a l’ús del vehicle privat genera dificultats per potenciar altres modes de 
transport com l’anar a peu o la bicicleta. Aquesta ordenació i disseny urbà favorable al 
cotxe provoca un ús elevat del vehicle privat, amb trams on es circula a velocitats altes 
i amb uns índex d’accidentalitat elevats. 

• El cotxe genera problemes importants durant les hores punta en les zones de treball i 
escoles. L’elevat ús del cotxe a Ontinyent provoca que en hores puntes d’accés o eixida 
del treball o de les escoles hi hagi problemes de trànsit importants, en molts casos 
generats per indisciplines viàries (estacionament en doble fila enlloc d’anar a 
l’estacionament adequat). 

COMERÇ, EQUIPAMENTS I SERVEIS 

Els tres grups de treball que passen per aquesta taula ho fan de manera animada, resultant un 
debat molt interessant, generalment marcat pel consens, tot i haver uns quants punts en el que 
hi ha molta discussió. En termes generals, es pot ressaltar que el debat sobre el comerç ocupa 
bona part dels anàlisis que es fan. A mode de resum es destaca: 

• Les discussions i anàlisis sobre el comerç centren bona part d’aquesta taula de 
diagnòstic. Així, es repassen diferents zones d’Ontinyent d’acord a aquests paràmetres. 
En aquest sentit, una de les discussions en que més es deté l’anàlisi és en el grau de 
concentració del comerç al municipi. Hi ha posicions que diuen que està massa 
concentrat a Sant Josep, mentre que altres pensen que està més bé distribuït per tot el 
municipi, tot i ser Sant Josep el focus més important. 

• Començant el diagnòstic per zones, en Sant Josep es cita la quantitat de trànsit que hi 
ha per la zona comercial. També s’assenyala que tant el veïnat com els comerciants 
demanen l’eixamplament de les voreres per a que el vianant puga gaudir més de la zona, 
però s’alerta de les polèmiques i oposicions que açò genera en part del veïnat, poc 
favorable a perdre places d’aparcament baix de les seves cases. 

• La vitalitat de l’eix Jose Simó – Martínez Valls contrasta amb la falta d’activitat d’altres 
zones comercials de la ciutat, com el mercat o el carrer Major. Respecte a la primera, 
s’expressa que s’està perdent, fenomen per al qual es citen diverses raons: hi ha 
problemes d’accés, amb un pàrquing molt xicotet, l’increment dels centres comercials 
com Mercadona o Consum, o els problemes amb els horaris del mercat (la gent va a 
comprar de vesprada i el mercat està tancat). 

• En allò que concerneix el carrer Major, s’indica que el problema de la zona no és la 
peatonalització, sinó la quantitat de temps que van durar les obres (un any i mig, amb 
problemes amb les subcontrates) que van ofegar els comerços de les zones. Així mateix, 
es parla d’un carrer cada vegada menys habitat, amb major nombre d’habitatges buits. 
S’aposta per la necessitat de revitalitzar aquesta zona amb la instal·lació de bars i 
comerços cools. 

• Tanmateix, els problemes de les àrees comercials del municipi també tenen una 
dimensió cultural, o vinculada a la mentalitat i les percepcions dels ontinyentins i 
ontinyentines. Llavors, es comenta que el veïnat d’Ontinyent encara te la percepció 
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d’eixir a comprar a altres ciutats, com Xàtiva, Gandia, València o Alcoi, on a més no hi 
ha problemes en deixar el cotxe aparcat i anar a peu, en contraposició al que ocorre al 
municipi, on es vol anar amb el cotxe fins a la porta del comerç. No sols s’hauria de 
produir açò, sinó que Ontinyent deuria ser capaç d’atreure major població dels pobles 
veïns, que vinguen a comprar a la ciutat.  Algunes reflexions encara van un poc més enllà 
i subratllen que Ontinyent ha estat un municipi molt vertebrat pel treball al tèxtil, 
abundant durant molts anys, i que la situació s’ha de posicionar ara en altres termes. 
L’eix treball-caseta s’ha trencat i cal redefinir-se, s’apunta.  

• Després d’aquestes zones pròpiament comercials, també es parla dels problemes dels 
comerços en altres barris de la ciutat, especialment en el Sant Rafel i el centre històric. 
Del centre, s’assenyala que s’està quedant buit, sense a penes activitat, tot i els esforços 
de l’Ajuntament per a revitalitzar la Vila. S’assegura que el fenomen de les casetes 
influència en que es buide el centre històric d’Ontinyent. S’aposta per fomentar la 
instal·lació dels edificis en aquesta àrea, enllaçant amb el carrer Major.  

• Per últim, també es parla de la situació de Sant Rafel, on es detecta una falta de 
comerços de barri. Les persones participants al grup indiquen que al barri hi ha poc de 
comerç i que damunt es troba disseminat. En aquest sentit, s’aposta per fomentar un 
eix comercial que puga enfrontar la tirada de les grans superfícies comercials. Es pensa 
que aquest comerç deuria ser quotidià, com verduleries, carnisseries o forns. 

• Una vegada analitzat l’ubicació i l’accés de les zones comercials, també s’analitzen els 
equipaments públics, en concret, els educatius i els sanitaris. Respecte als darrers, es 
considera que els centres de salut estan ben distribuïts pel municipi i no presenten 
dificultats en els accessos. Ara bé, l’hospital i el centre d’especialitats si que presenten 
problemes: està situat en una zona amb molt de trànsit, amb voreres escasses i 
problemes de desplaçament per al vianant. També es considera que l’aparcament de 
l’hospital no es capaç d’absorbir tot el trànsit que es genera al voltant del mateix. 
S’indica la necessitat de reordenar aquesta zona. 

• En allò relacionat amb els centres educatius, s’exposen tres punts principals. En primer 
lloc, les escoles ubicades al municipi no generen problemes de trànsit molt importants, 
ja que molts xiquets van a peu, a l’estar ubicades pròximes a casa. Malgrat això, entre 
les famílies que els deixen en el cotxe s’observa una alarmant falta de civisme, deixant 
el cotxe en segona fila i no fent ús dels aparcaments habilitats per deixadesa. Aquesta 
situacions genera un trànsit dens per les zones educatives, com en l’escola de Sant Josep 
o el Vicent Gironés. En segon lloc, si que es considera que el trànsit motoritzat és major 
en els centres educatius que s’ubiquen fora del municipi, els quals són majoritàriament 
concertats. Ocorre igual amb els instituts, especialment amb l’IES l’Estació. 

L’ENTORN D’ONTINYENT 

Les problemàtiques tractades en a aquesta taula s’organitzaven en tres apartats: El disseminat, 
els paratges naturals i els polígons. Encara que el plantejament intentava trobar connexions 
entre els diferents temes la població els percep com àrees compartimentades. Especialment 
s’esperava certa connexió entre el disseminat i els paratges naturals, ja que comparteixen el 
mateix espai. Que això no passés posa en evidència que el disseminat es percep com un espai 
exclusivament residencial, els paratges naturals com espais d’oci d’ús principalment a l’estiu i 
els polígons com espais de treball desvinculats de de la vida ciutadana. De manera no discutida, 
els tres elements formen part de l’imaginari urbà d’Ontinyent. Tots els participants afrinten el 
tema amb interès, entenent la importància que juga l’espai més enllà del nucli urbà de la ciutat. 
A mode de resum es remarca: 
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• En el disseminat s’observa una falta de jerarquia urbana i molts problemes de disseny. 

• També es detecten pràctiques i actituds molt centrades en la defensa dels interessos 
individuals. Pressions veïnals en aquest sentit 

• Discussió sobre els paratges naturals d’Ontinyent. Divergències entre garantir 
l’accessibilitat i entregar-los a un ús abusiu del cotxe 

• No aprofitament del Clariano com un espai d’oportunitat per als usos ciutadans i d’oci 

• En els polígons industrials, s’observa un disseny urbà pensat exclusivament per al cotxe 
així com una falta d’implicació de l’empresa privada. 

2.2 DIAGNOSI SOCIOECONÒMIC 

A partir de l’anàlisi tècnic, el diagnosi que es realitza de l’entorn socioeconòmic d’Ontinyent es 

pot resumir en els següents punts: 

• Ontinyent és una ciutat altament dependent del vehicle privat 

• Ontinyent contava en 2014 amb 36.180 habitants. L'índex d'envelliment (98,5%) és força 
inferior al registrat a la província 

• La demanda captiva potencial del transport públic i la mobilitat no motoritzada és del 
43,52% 

• El valor cadastral mitjà és molt inferior a al del País Valencià 

• La ràtio d’habitatges secundaris respecte als habitatges totals (3,48%) és molt inferior al 
de la província d’Alacant (15,41%) i el País Valencià (20,82%) 

• La vocació industrial d’Ontinyent és indubtable. La principal empresa d’Ontinyent és 
Kuups (Vidal Tiendas Supermercados) 

• L’àrea d’influència directa comercial de la ciutat es concreta, a banda de la pròpia 
Ontinyent, a 19.260 habitants. 

• A les àrees comercials d’Ontinyent predomina el comerç de proximitat 

• L’activitat agrícola ocupa, segons dades oficials només a 200 persones 

• De les 30 empreses més importants d’Ontinyent segons el l’ocupació que generen, 12 
d’elles són empreses industrials i 7 empreses de comerç a l’engròs 

2.3 DIAGNOSI TERRITORIAL 

El diagnosi territorial que es fa de la situació actual a Ontinyent és: 

• La planificació urbanística vigent es troba en un moment d'estancament a conseqüència 
de la crisi. Les tendències socioeconòmiques actuals desmenteixen les seues previsions 
de desenvolupament i apunten cap a un escenari de no creixement a curt-mig termini. 
És a dir, la millora de la ciutat existent adquireix total protagonisme enfront de la 
construcció de noves infraestructures. 

• L’escassetat de recursos és un problema afegit al desajustament entre la planificació i la 
situació present. Açò obliga a cercar solucions d'anticipació al pla, particularment en 
aquells llocs en els quals la falta de consolidació urbana té com resultats barreres, 
desarticulacions i faltes de continuïtat. La Ruta del Colesterol i el Passeig de Benarrai són 
experiències reeixides en aquest sentit. 

• El model urbà seguit fins ara no ha tingut en compte els seus costos en matèria de 
mobilitat (socials, ambientals i econòmics). Mentrestant, les escasses polítiques de 
mobilitat han sigut accessòries i s'han desenvolupat a colp de projecte, sense una 
coordinació que aspirara a revertir una situació de forta dependència del vehicle privat 

• L’únic intent d'actuació planificada en matèria de mobilitat (Pla de Vials No Motoritzats, 
2005) va fallar particularment per la falta d'una visió integral i progressiva. 
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• L’anterior i altres actuacions mal enfocades (com la peatonalització del Carrer Major) 
poden haver generat cert recel entre la ciutadania davant les mesures de restricció del 
trànsit a motor. Enfront d'açò, s'exigeix un treball de base participativa, que es recolze 
en la proximitat, tenint en compte les demandes ciutadanes i el treball dels col·lectius 
locals, i posant l'accent en la pedagogia a un mateix temps. 

• La descentralització de l'estratègia haurà d'orientar-se també cap a la intersectorialitat 
i la gestió multinivell. Es potenciaran línies d'acció transversals a les diferents àrees del 
Consistori. Es fomentarà també la cooperació amb municipis veïns i se cercarà 
l'articulació amb els nivells superiors de govern territorial. 

2.4 DIAGNOSI DEL DISSENY URBÀ I ESPAI PÚBLIC 

Després de l’anàlisi realitzat sobre el disseny urbà i l’espai públic d’Ontinyent, les principals 

consideracions es resumeixen a continuació: 

• La ciutat es caracteritza per la presència dels barris (històrics i eixamples), sent el de 
Sant Josep el més dens, un pol d’atracció funcional i equilibrat en quant a estructura 
urbana. 

• Tanmateix, es detecta la inexistència d’un itinerari urbà que unisca els seus cinc barris 
principals, des de Sant Rafael, passant per la Vila, Poble Nou, El Llombo, Sant Josep i el 
Pla potenciant la mobilitat urbana sostenible i humanitzant carrers i places que es 
vincularen a aquest eix actiu i connector. 

• Ontinyent és un municipi que viu i es mou pel seu entorn (natural, industrial i agrícola). 
Per tant, cal condicionar les relacions entre el nucli urbà i el periurbà mitjançant els seus 
camins històrics i els marges dels barris, espais inacabats dins del planejament. 
D’aquesta manera també es complementaria l’accessibilitat que presenten Les Casetes 
disseminades. 

• A escala de barri, es fa necessari la recuperació, articulació i humanització de les places 
desconnectades de Poble Nou. Per altra banda, s’observa la demanda d’arbrat i 
ampliació de voreres dels carrers del barri de Sant Rafael propiciant l’obertura de 
comerços i dotacions a les plantes baixes dels edificis d’habitatge. Per últim, al barri de 
Sant Josep, els creuaments  dels carrers es desvetllen com a espais d’oportunitat i 
d’encontre en una compacta trama d’eixample. 

• Amb tot, no es tracta sols de millorar l’espai públic amb el disseny i les reurbanitzacions 
pendents, sinó també cal dinamització, conscienciació i gestió conjunta de les activitats 
que en ell esdevenen. 

2.5 DIAGNOSI DE MOBILITAT  

A continuació es s’enumeren les principals conclusions, a mode de diagnosi, relacionades amb 

la mobilitat urbana a Ontinyent. 

2.5.1 CARACTERITZACIÓ DE LA MOBILITAT 

• Ontinyent és un clar exemple de ciutat on es veu com les diferents tipologies 
d’urbanització impacten en el repartiment modal.  Barris densos i amb usos mixtos (El 
Llombo i Sant Josep) registren repartiments modals favorables al vianant, mentre que 
en les urbanitzacions disperses el mode de transport principal és el vehicle privat. 

• El 13,8% de la població d’Ontinyent viu en urbanitzacions disperses, un percentatge 
significatiu però no el suficientment gran com per justificar que el mode de transport 
més utilitzat a la ciutat, amb un 49% del repartiment modal, sigui el cotxe.  
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• Cada dia els habitants d’Ontinyent majors de 15 anys realitzen 91.220 desplaçaments, 
el que suposa un rati de 2,9 desplaçaments per habitant. 

• Cada dia hi ha un 7,9% de la població que no ix de casa. Majoritàriament (43%) són gent 
major que per la raó que siga (problemes de mobilitat, falta d’autonomia, falta de 
companyia...) declaren que no realitzen cap desplaçament al dia. Aquesta no mobilitat 
s’ha de tenir en compte alhora de fer un disseny urbà inclusiu. 

• A Ontinyent hi ha 1,54 cotxes per habitatge i el 88,5% de la població disposa de carnet 
de conduir. En canvi hi ha 14.928 persones que diuen no disposar de bicicleta. A 
Ontinyent hi ha menys bicicletes que cotxes. De mitjana hi ha 1,02 bicicletes per 
habitatge. 

• El principal problema de mobilitat a Ontinyent és, segons l’enquesta de mobilitat, que 
hi ha massa cotxes (28%). El segon problema és que falta estacionament (23%). 
Aquestes resposta identifiquen dues etapes del cercle viciós del transport urbà: Gran 
oferta per al vehicle privat (estacionament o infraestructures viàries) � Augmenta la 
demanda (molt trànsit a la ciutat) � Congestió o falta d’aparcament � necessitat 
d’augmentar l’oferta. 

• Ontinyent té un pes econòmic comarcal i provincial important. Això es veu reflectit en 
l’elevat grau d’autocontenció que presenta. El 85,8% de la població viu i treballa (o 
estudia) al propi municipi i tant sols el 14,2% de la població ix del municipi. 

• En aquest sentit, les principals relacions exteriors són amb les ciutats d’Agullent, Xàtiva, 
València i Alcoi. Aquestes 4 ciutats agrupen el 50% dels desplaçaments externs 
d’Ontinyent. 

• El 82% dels desplaçaments que es fan a peu són inferiors als 15 minuts (i el 71% inferiors 
a 10 minuts). En canvi el 23% dels desplaçaments en cotxe tenen una duració inferior al 
5 minuts, el 63% als 10 minuts i un 77% als 15 minuts. El temps mig dels desplaçaments 
en cotxe és de 15,17 minuts (12,6 minuts si es comptabilitzen només els desplaçaments 
interns a Ontinyent. L’ús del cotxe per a desplaçaments urbans és molt elevat. 

2.5.2 MOBILITAT NO MOTORITZADA 

• L’oferta de vials no motoritzats compta amb un total de 20 quilòmetres, repartits entre 
vials compartits bicicleta – vianant, carrers 30, carrils bici segregats i carrers de vianants. 

• Ara bé, cap de les tipologies existents de vials no motoritzats aconsegueix crear una 
xarxa. Els trams existents estan deslligats completament. Falta connectar trams per a 
crear una vertadera xarxa de vials no motoritzats. 

• Existeix el concepte de infraestructura (Vials) no motoritzada, però no existeix el 
concepte de zona, important per parlar de zones 30, zones de pacificació del trànsit... 

• L’anar a peu és el segon mode de transport més utilitzat a Ontinyent. El 45,7% dels 
desplaçaments diaris es fan a peu. 

• Les principals relacions de mobilitat a peu es donen dins dels barris de Sant Josep i La 
Vila – Poble Nou i entre els barris de Sant Rafael i la Vila – Poble Nou i entre aquest i 
Sant Josep 

• El vianant està implicat en el 25% dels accidents que es produixen a Ontinyent. De fet, 
l’impacte Cotxe – vianant és el principal tipus d’accident a Ontinyent, per damunt del 
Cotxe – Cotxe (14,7%) o el cotxe – ciclomotor (20%) (accidents amb atestat). 

2.5.3 BUS URBÀ 

• L’itinerari circular del bus urbà facilita els desplaçaments de Sant Rafael al La Vila, a 
Poble Nou i a Sant Josep, però dificulta els desplaçaments inversos.  
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• L’itinerari per Sant Josep està pensat per transportar gent dins del mateix barri, quan 
Sant Josep és el barri que més camina. L’itinerari deuria estar pensat per ser eficient 
entre barris. 

• L’any 2014 el bus urbà d’Ontinyent va transportar un total de 31.707 passatgers, un 
8,5% menys que els transportats l’any 2010 

• Diàriament el bus urbà transporta una mitjana de 110 passatgers 

• Falta informació de passatgers pujats i baixats per parada, el que ajudaria a valorar 
l’esquema de la línia. 

• La Senyalització informativa en punts de parada és inexistent, el que dificulta que el 
ciutadà no habituat a utilitzar el transport públic puga fer-ho. 

• En els punts on no hi ha marquesina la parada s’anuncia amb un poste. En aquests punts 
la indisciplina viària d’estacionament és elevada, dificultant l’accés dels usuaris a 
l’autobús. 

• No hi ha una imatge unificada dels punts de parada. Les marquesines i els postes no 
tenen una imatge comercial clara. 

2.5.4 BUS INTERURBÀ 

• Excepte la línia que connecta Ontinyent amb València, que transporta gairebé 60 
passatgers diaris, les demés (Ontinyent – Xàtiva i Ontinyent – Alcoi) registren una 
demanda del tot deficitària (menys de dos passatgers al dia). 

• La demanda de transport públic interurbà esta limitada per la gran autocontenció de la 
ciutat. Només el 14% de la població ix d’Ontinyent diàriament, i les destinacions són 
diverses. 

• Els punts de parada de les línies interurbanes no estan integrats amb els punts de parada 
del transport urbà. No cal una gran estació, però si un punt que sigui fàcilment 
identificable com a punt de parada del transport públic urbà i interurbà. 

• També és recomanable que la informació estiga disponible de manera clara i integrada 
(bus urbà + bus interurbà) en les marquesines. 

2.5.5 RENFE 

• L’oferta d’expedicions de Renfe no és del tot dolenta. El principal problema és el temps 
de recorregut poc competitiu. Entre 1:30 hores i 2:02 hores el Valencia – Ontinyent, 
quant en cotxe el temps de recorregut és de 50 – 60 minuts. Amb aquests temps de 
recorregut no hi ha manera que el tren puga competir amb el cotxe. 

• La inversió realitzada en millorar l’autovia Canals – Alacant ha estat de més de 300 
milions d’euros. El pressupost estimat per millorar la línia ferroviària entre Xàtiva i Alcoi 
és de 60 milions d’euros. 

• Un altre problema de l’estació de Renfe és que no està integrada a la ciutat, tot i que 
existeix un serveis de bus que connecta la ciutat amb l’estació. 

• Falta una visió integrada de comunicació respecte al transport públic. Els horaris de bus 
interurbans es complementen bé amb els horaris de Renfe. Cal una comunicació 
integrada. 

• Les tarifes del transport públic són competitives comparades amb les del vehicle privat, 
encara que el tren perd molta competitivitat degut al temps de recorregut. En vehicle 
privat, i estimant un cost de 0,22 cèntims per quilòmetre, el trajecte Ontinyent – 
València costa aproximadament 18 euros (60 minuts de recorregut). El mateix trajecte 
en bus costa 8,80 euros (80 minuts) i en tren 7,85 euros (2 hores). 
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• Nous modes de transport, com el cotxe compartit, estan guanyant terreny en l’elecció 
modal dels desplaçaments interurbans. Bla Bla car ofereix per 5 euros el trajecte 
València – Ontinyent. Un preu tres vegades inferior al cost del vehicle propi i amb el 
mateix temps de recorregut. 

• La demanda registrada a Renfe té una tendència negativa. L’any 2015 van pujar i baixar 
a l’estació d’Ontinyent 39.100 viatgers, un 11% menys que l’any 2014 i un 22% menys 
que l’any 2012. 

• Les principals relacions de mobilitat d’Ontinyent amb Renfe són València (54,5% del 
total), Xàtiva (17,9%) i Alcoi (13,4%). Aquestes tres relacions de mobilitat agrupen el 
85,8% del total de la demanda ferroviària d’Ontinyent. 

2.5.6 VEHICLE PRIVAT 

• Cada dia feiner entren a Ontinyent, pels 7 punts aforats, un total de 32.677 vehicles. 

• La infraestructura viària és adequada per a donar resposta a aquesta demanda. Tant sols 
l’Av. Albaida (entre CV-81 i Av. Almaig) pot registrar problemes de capacitat durant 
l’hora punta. 

• Els percentatges de vehicles pesats són elevats degut a l’activitat econòmica generada 
pels polígons industrials de la ciutat. 

• L’ús del vehicle privat és important per a desplaçaments urbans relativament curts. El 
23% dels desplaçaments en cotxe tenen una duració inferior al 5 minuts. Això és deu, 
principalment, per la facilitat d’estacionament. 

2.5.7 ESTACIONAMENT 

• Sumant les places d’estacionament en superfície (ORA, regulades i en bosses) més les 
places privades a Ontinyent hi ha una oferta de 21.842 places. El parc de vehicles és de 
17.153 turismes, per tant, en la globalitat del municipi no hi ha dèficit d’estacionament 
Hi ha una sobreoferta de 4.689 places d’estacionament. 

• L’alt repartiment modal en cotxe i la gran oferta d’estacionament en destinació són un 
cercle viciós que provoca que la ciutadania tingue la percepció de que a Ontinyent hi ha 
molts cotxes i que falta estacionament (els dos principals problemes de mobilitat 
detectats per la ciutadania).  

• A Ontinyent hi ha oferta d’estacionament suficient. El que no hi ha és oferta 
d’estacionament a la porta de la nostra destinació. Cal potenciar una mica més la cultura 
de caminar. De la intersecció de l’Av. Daniel Gil amb l’Av. Almaig a la plaça de Santo 
Domingo hi ha 10 minuts a peu (800 metres). 

• Només hi ha informació en temps real dels estacionaments de la plaça dels Sufragistes 
i del CEAM. Això s’hauria d’estendre a totes les bosses d’estacionament i poder accedir 
a través d’aplicacions mòbils. 

• L’estacionament en bateria és molt important a Ontinyent (1.900 places). Aquesta 
tipologia d’estacionament permet ofertar més places que el cordó en contra d’altres 
usos socials del carrer, com poden ser voreres més amples o implantacions de 
infraestructures ciclistes segregades. A més a més, dificulta la visibilitat en les 
interseccions. 

• Pel que fa a la zona ORA la seva implantació és de difícil comprensió al existir, en un 
mateix carrer, estacionament ORA en un costat i lliure en l’altre. 
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2.5.8 SEGURETAT VIÀRIA 

• A Ontinyent de mitjana hi ha aproximadament uns 43 accidents amb víctimes a l’any. 
Els turismes estan implicats en el 85,3% dels accidents. 

• La tipologia d’accident més extensa és la de vehicle contra vianant (25,6% del total 
d’accidents). Això representa gairebé un atropellament al més durant els darrers tres 
anys. 
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3 DOCUMENT D’OBJECTIUS I LINIES ESTRATÈGIQUES DEL 

PMUS 
El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible és el document de planificació estratègica que ha 
d’assentar les bases per a fer d’Ontinyent una ciutat cada vegada més sostenible, amable amb 
els modes de transport no motoritzats i competitiva econòmicament en el nostre entorn. 

Per a dur-ho a terme, el PMUS ha d’establir els objectius d’actuació i desenvolupar les línies 
estratègiques d’actuació per permetran assolir-los. Aquestes línies estratègiques serviran de 
punt de partida per al desenvolupament de les propostes del PMUS.  

En el present document (Document 3. Objectius i Línies estratègiques del PMUS) s’identifiquen 
els objectius del PMUS i es defineixen les línies estratègiques sobre les quals, en el document 
següent, es desenvoluparan les propostes d’actuació. 

 

3.1 OBJECTIUS DEL PLA DE MOBILITAT D’ONTINYENT 

El PMUS d’Ontinyent és un document de planificació estratègica que té per objectiu principal 
definir el model de mobilitat urbana que volem per a la ciutat, dins d’uns paràmetres de 
sostenibilitat ambiental, social i econòmica. A continuació es defineixen els objectius del Pla de 
Mobilitat i s’assenyalen els dos escenaris de repartiment modal desitjat per a l’horitzó temporal 
del Pla (10 anys, Ontinyent 2026). 

3.1.1 OBJECTIUS DEL PLA DE MOBILITAT 

Per a definir el model de mobilitat de la ciutat s’han establert 8 objectius derivats del Diagnòstic 
realitzat a la primera fase, als quals el PMUS ha de donar resposta. Aquest objectius són: 

1. Assegurar i potenciar que el vianant siga el principal protagonista de la mobilitat a la 

ciutat. Les propostes del PMUS han de permetre que l’anar a peu siga el mode de 
transport més utilitzat a Ontinyent, assolint un repartiment modal superior al 50%. 

2. Consolidar i afavorir l'expansió de la bicicleta com a mode de transport quotidià. La 
bicicleta, present de forma encara minoritària a Ontinyent com a mode de transport 
quotidià, ha de consolidar-se com a mode de transport urbà de ple dret. Per això, les 
propostes del PMUS han de permetre passar d’un repartiment modal  en bicicleta del 
1,4% a un 2,5%. 

3. Aconseguir una major quota de participació del transport públic en els desplaçaments 

urbans. Avui en dia la quota del transport públic en l’esquema de mobilitat d’Ontinyent 
és insignificant (inferior a l’1%). El PMUS ha de visibilitzar el transport públic urbà per 
convertir-lo en un mitja de garanties i aconseguir, a la vegada, augmentar lleugerament 
la seva demanda. El repartiment modal en transport públic urbà ha de representar el 
1% dels desplaçaments que diàriament es fan a la ciutat. 

4. Proposar una jerarquia viària que permeta una millor ordenació i aprofitament dels 

usos urbans. El PMUS ha de definir clarament quins carrers han de ser per passar i quins 
per estar, el que permetrà definir posteriorment quins usos i seccions li corresponen a 
cada carrer. La proposta de jerarquia viària ha de permetre les connexions amb la xarxa 
viària externa i també garantir un ús més amable i social dels carrers de barri. 

5. Organitzar i reequilibrar l’ús de l’espai públic cap a activitats més creatives, socials i 

productives. Una vegada jerarquitzada la xarxa de carrers d’Ontinyent, cal organitzar i 
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dissenyar l’espai públic, que és finit, segons els usos urbans existents i desitjats en cada 
cas. 

6. Millorar la seguretat viària i la convivència pacífica entre tots els usuaris de la via. 
Ontinyent registra més de 40 accidents amb víctimes a l’any, el que representa gairebé 
un accident a la setmana. El PMUS ha d’apostar per desenvolupar propostes urbanes, 
de gestió i de informació que permetin aconseguir l’objectiu de Visió 0 (0 accidents) 

7. Aconseguir una ciutat accessible per a tots els ciutadans. Dissenyar una ciutat  que siga 
accessible per a tothom. Actualment hi ha aproximadament 1.500 persones que no ixen 
de casa (gent major i malalts principalment), però també hi ha xiquets als quals no se’ls 
deixa anar a escola sols per por al trànsit. S’ha de dissenyar l’espai públic amb una visió 
universal, que tinga en compte xiquets i majors (ciutat 8-80), però també que tinga 
present la perspectiva de gènere i l’accessibilitat per a PMR. 

8. Potenciar un canvi de mentalitat cap a un ús més racional del vehicle privat. En totes 
les sessions amb la Comissió de Seguiment i també en les Jornades participatives, la 
qüestió del canvi de mentalitat cap a un nou paradigma de la mobilitat ha estat molt 
present. És per això que aquest canvi no només s’aconseguirà amb canvis 
infraestructurals, sinó que ha d’anar acompanyat de polítiques públiques que fomenten 
i comuniquen aquesta voluntat de canvi. 

3.1.2 REPARTIMENT MODAL OBJECTIU 

El principal i més clar dels indicadors de mobilitat urbana per entendre si les propostes i 
actuacions estan donant els resultats esperats és el repartiment modal. Actualment el 45,7% 
dels 91.220 desplaçaments que es fan diàriament al municipi es fan a peu. El 52% en modes de 
transport motoritzats privats (Cotxe + Moto). El transport públic urbà té una quota del 0,4%. 

Es plantegen dos escenaris objectius de repartiment modal per a l’any 2026 (fi de la vigència del 
Pla de Mobilitat).  

• Escenari moderat: Planteja que els desplaçaments a peu arriben al 50% i que la suma 
dels percentatges dels modes sostenibles (peu + bicicleta + transport públic) estiga per 
damunt dels desplaçaments motoritzats privats. Aquest escenari moderat té un 
repartiment de modes sostenibles d’un 54%, mentre que la moto i el cotxe representen 
un 46%. 

• Escenari desitjat: Aquest escenari parteix de la necessitat de reduir de forma 
significativa els desplaçaments que es realitzen amb cotxe d’una duració inferior als 5 
minuts (10.300 desplaçaments diaris). Aquests desplaçaments representen el 11% de 
tots els desplaçaments diaris que es realitzen a Ontinyent i un 22% del total de 
desplaçaments que es fan en vehicle privat. L’objectiu planteja reduir en un 80% aquests 
desplaçaments en cotxe de menys de 5 minuts. Amb aquest plantejament el 
repartiment modal per a l’any 2026 serà un 53% a peu, un 40% en cotxe, un 2,5% en 
bicicleta i un 1,25 en autobús urbà i un 2,8% en motocicleta. D’aquesta manera els 
modes sostenibles representaran un 57% del total dels desplaçaments que diàriament 
es realitzaran a Ontinyent. 
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Repartiment modal actual i en els escenaris moderat i desitjat 

 

 

Repartiment modal i desplaçaments en l’escenari actual, escenari moderat i escenari desitjat 

 

3.1.3 QUÈ IMPLICA AQUEST REPARTIMENT MODAL OBJECTIU? 

Per a desenvolupar les línies estratègiques i les propostes d’actuació és important tenir present 
els objectius plantejats de repartiment modal, perquè ens indicaran les necessitats de mobilitat 
que tindrà el municipi per a cada mode de transport. És interessant assenyalar que per al 
repartiment modal actual, es disposa de tota la informació existent d’oferta i demanda de 
mobilitat. Es coneix, entre d’altres indicadors, el número de passatgers del bus urbà, les IMD en 
les principals vies d’entrada i eixida, el número de desplaçaments en bicicleta i el número de 
places d’estacionament en superfície. 

És relativament senzill calcular, per als diferents escenaris de repartiment modal plantejats, 
quines seran les necessitats d’estacionament. Evidentment al reduir-se el repartiment modal en 
vehicle privat, les necessitats d’estacionament també es veuran reduïdes de manera 
proporcional, el que permetrà utilitzar l’espai ocupat actualment per vehicles per altres usos, 
principalment ampliació de voreres i implantació de carrils bici. 

En quadre adjunt es pot veure l’oferta d’estacionament en superfície (àmbit urbà) que 
actualment existeix a Ontinyent per a un repartiment modal del 49,2% dels desplaçaments en 
vehicle privat. En la segona columna es pot observar les necessitats d’estacionament per a un 
repartiment modal del 43,3% dels desplaçaments en cotxe (escenari Moderat) i en la tercera 
columna el mateix per a l’escenari Desitjat (un repartiment modal en cotxe del 40%). 

A Peu Cotxe Bicicleta Bus Urbà Moto Renfe Pesats

% 45,7% 49,2% 1,4% 0,4% 3,0% 0,1% 0,1% Total

Desplaç. 41.710                44.913   1.251     388         2.754     89           115         91.219   

A Peu Cotxe Bicicleta Bus Urbà Moto Renfe Pesats

% 50,0% 43,3% 2,5% 1,0% 2,8% 0,4% 0,1% Total

Desplaç. 45.609                39.498   2.280     912         2.554     365         91           91.310   

A Peu Cotxe Bicicleta Bus Urbà Moto Renfe Pesats

% 53,0% 40,0% 2,5% 1,2% 2,8% 0,4% 0,1% Total

Desplaç. 48.346                36.488   2.280     1.095     2.554     365         91           91.219   

ESCENARI MODERAT

ESCENARI DESITJAT

ESCENARI ACTUAL
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Necessitats d’estacionament per als dos escenaris de repartiment modal plantejats 

En l’escenari Moderat hi ha unes necessitats d’estacionament en superfície de 8.338 vehicles, el 
que representa una disminució del 5,9% respecte a l’escenari actual 2015. En números absoluts 
representa una disminució de 526 places d’estacionament. 

Per a l’escenari desitjat el percentatge de disminució de necessitats d’estacionament és del 9,2% 
respecte a l’escenari actual 2015. En números absoluts representa unes necessitats 
d’estacionament en superfície de 8.045 places, 819 menys que les registrades actualment. 

 

3.2 EL PAPER DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LES PROPOSTES DEL PMUS 

El procés de participació ciutadana ha estat important per al PMUS d’Ontinyent. La Comissió de 
Seguiment, que s’ha reunit 4 vegades més les jornades participatives, obertes a tota la 
ciutadania, que es van celebrar el 11 i 12 de març han acompanyat i enriquit els anàlisis i les 
propostes tècniques. 

En aquest sentit, es vol remarcar la importància que ha tingut el procés participatiu en el PMUS, 
explicant en aquest capítol la priorització de propostes que es fa fer durant la jornada del 12 de 
març i el posterior desenvolupament de les mateixes amb les dos últimes reunions de la 
Comissió de Seguiment. Aquests resultats han estat la base de les propostes, que posteriorment 
l’equip tècnic ha desenvolupat per redactar el document 4 del present PMUS d’Ontinyent. 

3.2.1 PRIORITZACIÓ DE LES PROPOSTES 

A partir del diagnòstic realitzat durant la jornada del divendres, el dissabte per la vesprada, 
després de la taula tècnica, es van enumerar les propostes d’actuació i es van prioritzar. Els 
resultats d’aquesta priorització, per taules de treball van ser els que es mostren en les taules 
següents: 

Bicicleta i transport públic 
 

Conscienciació sobre ús de la bici 27p 

Carril bici al polígon 26p  

Interconnectar trams carril bici 24p 

Informació transport públic 15p 

Continuar subvencions bici elèctrica 13p 

Tallar trams concrets en dies assenyalats 13p 

Visibilitzar el transport públic 9p 

Permetre bicicletes al bus 2p 

Connexió Ontinyent-Agullent bici 2p 

 

Estacionament 2015 2026 M 2026 D Dif.

Repartiment Modal 49,2% 43,3% 40,0% 9,2%

Bosses 2.714      2.531      2.430      284         

ORA + CC. El Teler 1.058      1.058      1.058      -           

Lluiures regulades 5.092      4.749      4.557      535         

Total 8.864      8.338      8.045      819         
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Espai públic, vianants i transit 
 

Super illes semipeatonals 32p 

Ampliació voreres + eliminació barreres 29p 

Mesures civisme en l’ús del carrer 20p 

Peatonalització Poble Nou 14p 

Rotonda accés Llombo 10p 

Millora accés i itinerari poliesportiu 10p 

Tecnologia  8p 

Transport públic hores punta 7p 

Límits velocitat 2p 

 
Comerç i equipament/ l’entorn d’Ontinyent 
 

Ampliar voreres Sant Josep i Sant Rafel 26p 

Sensibilització bons usos carrer 24p 

Seguretat en entorns educatius 22p 

Accés al Polígon el Pla 21p 

Passeig verd Riu Clariano 16p 

Rigor compliment normativa 14p 

Revitalització carrer Major 12p 

Normativa clara disseminat 11p 

Entorn natural casa Fuset 4p 

 
3.2.2 DESENVOLUPAMENT DE LES PROPOSTES 

En les dues reunions de la Comissió de Seguiment posteriors a les Jornades Participatives del 
PMUS d’Ontinyent es va treballar el desenvolupament d’algunes de les propostes prioritzades. 
En concret es va treballar la Interconnexió dels carrils bici, les Campanyes de sensibilització i 
les Superilles. 

Els principals resultats van ser els següents: 

Interconnexió carrils bici 

• S’assenyala la necessitat d’unir Sant Rafel amb la resta del nucli urbà. S’analitzen els 
diferents ponts i es suggereix la possibilitat del Pont Vell 

• Es plantegen problemes al sentit únic de l’Avinguda Ramón i Cajal per facilitar el carril 
bici al polígon del Pla  

- Es poden generar problemes en accedir a les zones comercials del carrer Major i de 
Martínez Valls. 

- Si per això s’utlitza José Iranzo, hi ha dos col·legis a aquest carrer. Si s’utilitza Daniel 
Gil, es tem congestionar massa aquesta via. 

- Es plantegen alternatives d’accés al polígon, com el camí Fondo o la prolongació de 
l’avinguda Germanies, encara per desenvolupar (PAI) 
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• S’expressa la necessitat de no mesclar vianants a peu i usuaris de la bicicleta per la 
mateixa via. S’assenyalen els conflictes de la ruta del colesterol 

• Es planteja el dubte de si serem capaços de promoure que la gent vaja en bici al polígon. 
Es respon que dependrà molt d’on viuen els qui treballen allí (Sant Josep, molt més fàcil) 

• Es planteja el dubte de com fomentar els desplaçaments en bici dintre dels barris? Es 
parla de les superilles o zones 30, etc. 

Campanyes de sensibilització 

• Utilitzar missatges en positiu. Que guanyes anant en peu o en bici? Estalvi de benzina, 
estalvi d’emissions, més temps de qualitat... 

• Aquesta campanya es podria fer en les escoles. Promoure que els pares i mares porten 
als xiquets a peu 

• Els comerciants assenyalen les campanyes que han realitzat amb jocs per a que el veïnat 
vaja a peu a comprar 

• També comenten que hi han hagut polèmiques molt fortes quan s’han tallat carrers per 
a realitzar activitats culturals i de promoció 

• Es recupera la proposta de fer un mapa d’Ontinyent amb les distàncies a peu des dels 
aparcaments principals als llocs referents de la ciutat (Metrominuto) 

• Es parla de mesures que sensibilitzen a la població del temps que tenen a peu a cada 
lloc del poble 

Superilles 

S’explica el concepte de superilles (o Zones 30) perquè bona part de les persones assistents no 
van estar al grup d’espai públic i vianants. 

• S’assenyala els problemes de desplaçament que hi ha per Sant Rafel, on els carrers i les 
voreres són molt estrets. (0’70cm en alguns carrers) 

• És una reivindicació de les persones de mobilitat reduïda facilitar el desplaçament per 
aquests carrers. 

• Es parla de la possibilitat de desplaçar l’aparcament que es perda als carrers de Sant 
Rafel amb l’eixamplament de les voreres per aparcaments als solars del carrer Alacant. 

3.2.3 CONCEPCIÓ DE LES PROPOSTES DEL PLA DE MOBILITAT 

La interacció entre l’equip tècnic i el procés de participació ha estat constant al llarg del període 
de redacció del Pla de Mobilitat. A partir del diagnòstic (tècnic i participatiu) i de les propostes 
sorgides del procés de participació, l’equip tècnic ha desenvolupat les línies estratègiques del 
PMUS i les propostes que les desenvoluparan, enriquint-les, adaptant-les o afegint-ne de noves 
quan fos necessari. 

Finalment el Pla de Mobilitat presenta 7 blocs de treball, 21 Línies estratègiques i 66 propostes 
d’actuació. En cada una de les propostes s’indicarà la concepció de la mateixa, podent ser: 

• Desenvolupada per l'equip tècnic a partir d'idees del diagnòstic col·lectiu 

• Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic 

• Proposta desenvolupada per l'equip tècnic 
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El 59% de les propostes del PMUS provenen de la proposta de priorització de les jornades 
participatives i el 21% d’idees identificades en els diagnòstics participatius. D’aquesta manera, 
el 81% de les propostes provenen del procés de participació ciutadana, mentre que el 18,8% 
restant emanen de l’equip tècnic, el que demostra la gran implicació que ha tingut el procés de 
participació ciutadana en la concepció de les propostes finals del PMUS. 

 

Concepció de les propostes 

 

3.3 LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MOBILITAT D’ONTINYENT 

Per assolir els objectius del Pla de Mobilitat es defineixen a continuació unes línies estratègiques 
d’actuació, que posteriorment es desenvoluparan amb propostes concretes. Les línies 
estratègiques s’han agrupat en 7 grans blocs de treball, que en certa manera intenten definir els 
diferents àmbits d’actuació dins del municipi d’Ontinyent. 

BLOC 1 - ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT QUOTIDIANA A ESCALA DE BARRI 

• Línia estratègica 1.1. Creació de itineraris quotidians  

• Línia estratègica 1.2. Millorar l’entorn i l’accessibilitat dels equipaments i serveis públics 

• Línia estratègica 1.3. Recuperar, humanitzar i posar en valor els espais públics 

BLOC 2 - DINAMISME URBÀ I CIUTAT PRODUCTIVA 

• Línia estratègica 2.1. Millora de l’entorn comercial 

• Línia estratègica 2.2. La bici com a oportunitat 

• Línia estratègica 2.3. El vehicle privat 

• Línia estratègica 2.4 Transport públic urbà  

• Línia estratègica 2.5. Distribució urbana 

BLOC 3 - INDÚSTRIA I TREBALL 

• Línia estratègia 3.1. Conciliar la relació entre els polígons industrials i el nucli residencial 

• Línia estratègia 3.2. Gestió público-privada 

• Línia estratègia 3.3 Innovació i tecnologia 

BLOC 4 - LES CASETES, LA CIUTAT DISPERSA I DE BAIXA DENSITAT 
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• Línia estratègica 4.1. Fomentar l’acció comunitària per a dotar d’identitat urbana les 
urbanitzacions 

• Línia estratègica 4.2. Introduir la mobilitat ciclo-vianant per facilitar la vida en autonomia 

BLOC 5 - MOBILITAT INTERURBANA 

• Línia estratègica 5.1. Transport públic interurbà 

• Línia estratègica 5.2. Estructura viària i accessos a la ciutat 

BLOC 6 - ACCESSIBILITAT AL MEDI NATURAL I RELACIONS ENTRE CIUTAT I TERRITORI 

• Línia estratègica 6.1. Conciliar el contacte entre ciutat i territori 

• Línia estratègica 6.2. Accessibilitat als paratges naturals 

BLOC 7 - POLÍTIQUES URBANES 

• Línia estratègica 7.1. Regulació  

• Línia estratègica 7.2. Foment i promoció de la mobilitat urbana sostenible 

• Línia estratègica 7.3. Sensibilització - Implicació ciutadana 

• Línia estratègica 7.4. Comunicació 

 

3.4 SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DEL PMUS 

La sostenibilitat ambiental del PMUS es defineix a partir de l’impacte de les propostes en el 
consum energètic, en la reducció de la contaminació acústica i en la reducció d’emissions de 
gasos d’efecte hivernacle (GEI). És important analitzar l’impacte ambiental que el PMUS tindrà 
en la seva globalitat, coneixent el punt de partida actual i els objectius de mobilitat plantejats 
per a l’horitzó del PMUS (any 2026).  

3.4.1 CONSUM ENERGÈTIC 

L’anàlisi de les repercussions del Pla de Mobilitat de València en el consum energètic associat 
s’emmarca dins del leitmotiv del pla, que és la consecució de la millora de la mobilitat urbana i 
la reducció progressiva del consum energètic associat, un dels principals forats energètics de 
difícil gestió en absència d’una política clara i unes actuacions derivades d’eixa política que 
permeten la reestructuració dels modes de transport i, per tant, la reducció de la demanda 
energètica i la disminució de les emissions associades als distints carburants. 

Els axiomes que defineixen energèticament la proposta del PMUS d’Ontinyent són:  

1. Reduir el consum d’energia reduint l’ús dels modes de transport motoritzats i donant 
major protagonisme als modes de transport no motoritzats. Potenciar la figura del 
vianant i millorant els disseny urbà dels espais públics es pretén fer una ciutat més 
amable i amb un menor consum d’energia en el camp del transport. El PMUS té vàries 
estratègies encaminades a reduir el consum d’energia. Poden destacar-se: 

- Línia estratègica 1.1. Creació de itineraris quotidians  

- Línia estratègica 1.2. Millorar l’entorn i l’accessibilitat dels equipaments i serveis 
públics 

- Línia estratègica 1.3. Recuperar, humanitzar i posar en valor els espais públics 
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- Línia estratègica 2.1. Millora de l’entorn comercial 

- Línia estratègica 2.2. La bici com a oportunitat 

- Línia estratègia 3.1. Conciliar la relació entre els polígons industrials i el nucli 
residencial 

- Línia estratègica 4.2. Introduir la mobilitat ciclo-vianant per facilitar la vida en 
autonomia 

- Línia estratègica 6.1. Conciliar el contacte entre ciutat i territori 

- Línia estratègica 6.2. Accessibilitat als paratges naturals 

2. Optimitzar l’eficiència energètica del transport mitjançant la segregació del tramat viari 
en vies ràpides que eviten congestions i embossos, millorant el consum unitari, i 
mitjançant l’optimització del transport públic, amb rutes més eficients i amb més 
eficàcia en els temps de transport. En aquest sentit el PMUS d’Ontinyent proposa una 
jerarquia viària on quede clara quins són els carrers per passar i quins els carrers per 
estar i a la vegada proposa moltes millores en el camp del transport públic urbà. De fet 
la Línia estratègica 2.4 - Transport públic urbà, desenvolupa tota la proposta relacionada 
amb el transport públic, on l’objectiu principal es disposar d’un servei de transport 
públic urbà eficient, tant en la prestació del servei com en el camp ambiental. 

3. Incorporar fonts d’energia més sostenibles mitjançant la introducció progressiva de les 
energies renovables. La primera part de l’estratègia pretén desplaçar els combustibles 
fòssils per biocarburants i introduir de manera progressiva vehicles elèctrics. En aquest 
camp el PMUS proposa dos línies d’actuació. La primera te impacte amb el servei de 
transport públic. La proposta “4.2.4.iii. Compra d’un vehicle més eficient i accessible (pis 
baix) per realitzar el servei urbà” pretén diversificar les fonts d’energia a la vegada que 
incorporar un vehicle que permeta ementre menys GEI. Després, la proposta “4.7.2 ii – 
Descarbonització del transport” té per objectiu fomentar la introducció del vehicle 
elèctric a la ciutat d’Ontinyent. 

3.4.2 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

La Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat Valenciana, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana 
inclou entre els principis generals que les administracions públiques orienten el creixement de 
la mobilitat de manera que se satisfaça, entre altres, l’objectiu de la disminució dels nivells de 
soroll. 

El trànsit motoritzat en àmbits urbans és la principal font de contaminació acústica. En un 

ambient urbà exterior, el 80% del soroll està generat pels vehicles a motor, un 10% per la 

indústria, un 6% per ferrocarrils i un 4% per activitats urbanes com comerços, bars... 

El soroll generat pel transit rodat depèn de 7 factors: 

- Volum de trànsit 

- Velocitat mitjana del trànsit 

- Composició del trànsit (% de pesats) 

- La pendent de la carretera 

- El tipus de paviment i la textura de la superfície 

- Les condicions de conducció 

- El soroll individualitzat de cada vehicle 
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Per un altre costat, el soroll dels propis vehicles depèn de: 

- El motor de combustió 
- Aerodinàmica del vehicle. Soroll només perceptible a més de 100Km/h i per tant 

insignificant en àmbits urbans 
- Rodadura, que per sobre dels 50Km/h és la principal font de soroll 

Un vehicle a més de 50Km/h emet més soroll per rodadura que pel propi soroll del motor. En 
aquest cas el vehicle elèctric serà un element clau per reduir la contaminació acústica en àmbits 
urbans, on la velocitat està per sota dels 50Km/h. 
Així doncs, per millorar la qualitat acústica d’Ontinyent hi ha dos línies d’actuació 

1. Reducció de les intensitats de trànsit: Com s’ha explicat anteriorment els vehicles són 
la principal font de soroll en àmbits urbans. Reduir la presència de vehicles en els nostres 
carrers és doncs la manera més eficient de reduir la contaminació acústica. En aquest 
sentit el PMUS d’Ontinyent potencia molt clarament els desplaçaments a peu, ampliant 
voreres, millorant el disseny urbà dels espais públics i implantant zones 30. Aquestes 
actuacions, paral·lelament, tindran un impacte en la reducció de les intensitats de 
trànsit en aquells carrers de jerarquia local. Al reduir-se la capacitat i la velocitat de 
circulació, les intensitats de trànsit baixaran i per tant, es reduirà la contaminació 
acústica existent. A nivell teòric, la reducció d’un 50% dels trànsit en un carrer redueix 
el soroll en 3 Db. Les principals actuacions que potenciaran una reducció de la 
contaminació acústica són: 

- 1.1.1.Creació d’un itinerari de preferència al vianant des de Sant Rafael a Sant Josep 
pel traçat històric. 

- 1.1.2.Dotar de continuïtat a l’espai públic lligant en xarxa les places principals de 
Poble Nou 

- 1.1.3. Potenciar els projectes de Mobilitat Escolar en les escoles i Instituts de la ciutat 

- 1.2.1.Criteris de disseny dels perímetres dels entorns docents i de salut comunitària 
com a espais d’estar i de respecte al vianant. 

- 1.3.1. Recomanacions de recuperació de l’espai públic de les places encara envaïdes 
pels cotxes. 

- 1.3.2. Transformació dels creuaments del barri de Sant Josep en espais compartits. 

- 1.3.3. Reurbanització dels carrers amb major presència d’habitatge en planta baixa 
amb elements urbans que faciliten la seua apropiació domèstica. 

- 1.3.4. Revisió tipològica de seccions de carrers amb ampliació de voreres, eliminació 
de barreres arquitectòniques i arbrats 

- 2.1.3. Potenciar eixos actius amb comerç de proximitat als barris de Sant Rafael, el 
Llombo i Sant Josep  

- 2.2.1. Crear una malla de itineraris ciclistes a partir de la connexió dels trams 
existents  

- 2.3.3. Alliberar de trànsit a motor el Pont Vell (S. XVI) 

- 2.3.4. Implantació de tres zones 30: Sant Josep, El Llombo i Sant Rafael 

- 3.1.1.Connexió ciclista i de vianants entre Sant Josep i El Pla 
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- 4.2.2. Pacificació del trànsit a motor en camins històrics per afavorir la mobilitat 
ciclista així com recomanacions generals de disseny  

6.1.1. Creació d’un circuit de passeig saludable a partir de l’actual Ruta del colesterol i 
del passeig de Benarrai 

2. Introducció del vehicle elèctric: El vehicle elèctric no soluciobará els problemes de 
congestió ni de mobilitat a les nostres ciutats, però si que és un element important per 
diversificar energèticament les fonts d’energia i per reduir la contaminació acústica. En 
aquest sentit, i pel que fa a la contaminació acústica, el PMUS té una proposta 
encaminada a potenciar la introducció del vehicle elèctric en l’esquema de mobilitat de 
la ciutat: Proposta “4.7.2 ii – Descarbonització del transport” 

3.4.3 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 

i. Introducció 

Qualsevol intent de gestió de la qualitat de l’aire passa necessàriament per algun tipus 
d’actuació sobre el trànsit rodat, i al contrari, qualsevol reordenació del trànsit (bé siga en la 
composició del parc, bé en el repartiment modal) tindrà un impacte sobre el camp de 
contaminants urbans. 

Seguint l’aproximació europea (metodologia EMEP-CORINAIR, articulada a través del model 
COPERT), es preveuen diferents escenaris de càlcul per a les emissions segons la informació 
disponible de partida. Informació que es referix bàsicament a la composició del parc 
automobilístic circulant, de manera que per a una determinada espècie química c, l’emissió Ec 
deguda al trànsit en un determinat punt i període de temps vindria donat pel sumatori, sobre 
els distints tipus de vehicles t (segregats per tecnologia, edat i cilindrada), els diferents rangs de 
velocitat mitjana u i els distints tipus de combustibles f: 

( )∑∑∑=
f u t

futcfutc vkmfeE *  

 on els fecfut representen els corresponents factors d’emissió, i vkmfut els quilòmetres mitjans 
recorreguts, en els dos casos per a cada categoria.  

La gran dificultat d’esta aproximació està a tindre una informació prou detallada dels 
quilòmetres recorreguts per cada tipus de vehicle emissor (no n’hi ha prou amb el parc mòbil 
censat). A més, no hi ha el mateix grau d’informació per a les distintes espècies emeses, de 
manera que per a algunes hi ha factors detallats d’emissió per a cada tipus de circulació, 
combustible i tecnologia dels motors, mentre que en altres casos és necessari recórrer a un altre 
tipus de balanços (consums de distints tipus de combustibles en el cas més bast, amb una 
gradació de situacions intermèdies en la resta). 

La disponibilitat d’un inventari d’emissions és un requisit intermedi atés que el verdader objectiu 
de la gestió ambiental és la qualitat de l’aire (en termes de nivells de concentració ambient de 
les diferents espècies contaminants). Hi ha una innegable relació entre l’una i l’altra, però 
aquesta està molt lluny de ser lineal ja que es veu modificada pels factors meteorològics i urbans. 
La connexió entre les taxes d’emissió i els nivells de concentració ambient ha de fer-se a través 
de l’estimació dels mecanismes de mescla i transport (dispersió atmosfèrica) que regixen la 
dinàmica de les espècies gasoses / en partícules presents en el si de l’atmosfera. La utilització 
d’eines numèriques per a representar la dispersió de les emissions de trànsit en el marc d’una 
ciutat sol resultar molt complexa, atés que el sistema ho és, i es troben els focus (vehicles) 
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distribuïts al llarg de tot l’entramat urbà, amb una variació en el temps que s’unix a 
l’heterogeneïtat espacial. D’altra banda, les mesures habitualment disponibles procedents de 
les xarxes de vigilància solen ser insuficients per a reflectir la rica estructura i el comportament 
de la contaminació urbana i, per tant, amb grans limitacions a l’hora de registrar variacions en 
les emissions del trànsit rodat. 

ii. Emissions de CO2 

Per a analitzar l’impacte que tindran les propostes del PMUS en el camp de la contaminació 
atmosfèrica i tal i com s’ha vist en els paràgrafs anteriors, és important analitzat l’impacte dels 
objectius plantejats. Actualment el 49,2% dels desplaçaments que es fan diàriament a Ontinyent 
es fan en vehicle privat motoritzat. Això representa 44.914 desplaçaments diaris (urbans i 
interurbans). Si s’estima, en funció dels temps de recorregut de cada desplaçament, els 
kilòmetres recorreguts (estimant una velocitat variable en funció de la tipologia del 
desplaçament – urbà – interurbà), es sap que a Ontinyent diàriament es recorren 608.048 
quilòmetres. 

En l’horitzó 2026 del PMUS, el repartiment modal per als vehicles privats és del 40%, el que 
representa un total de 36.488 desplaçaments, un 9,2% menys que en l’escenari actual. Si 
aquesta reducció es concentra en els desplaçaments de proximitat, el PMUS aconseguirà reduir 
els quilòmetres recorreguts diaris en un total de 23.443. 

 

Km recorreguts en vehicle privat. Situació actual vs Situació futura 

Per a calcular les emissions de CO2 que això representa seria necessari disposar de la informació 
relativa a quants quilòmetres recorre cada tipologia de cotxe (tipus de combustible, model de 
vehicle, any...). Com aquesta informació no està disponible, el que s’ha fet a continuació és una 
aproximació a partir dels consum mitja d’un vehicle (9 litres per km. En àmbit urbà) i de les 
emissions de CO2 per litre consumit (2,471Kg/l pels dièsel i 2.196Kg./l pels gasolina). Com no es 
disposa del % de vehicles dièsel – Gasolina del parc de vehicles d’Ontinyent, s’ha utilitzat la 
mitjana estatal (60% dièsel – 40% gasolina). 

En la taula següent es pot veure els quilòmetres recorreguts diàriament en cada escenari per 
tipologia de combustible així com els litres de combustible consumits al cap de l’any: 

 

% Desplaçaments Km. Rec. Desplaçaments Km. Rec.

0 - 5 2,5 23,81% 10.695 26.737 3.101 7.754

6-10 5,0 39,72% 17.842 89.210 16.950 84.750

11-15 10,0 13,53% 6.075 60.750 6.075 60.750

16-20 16,7 6,13% 2.755 45.914 2.755 45.914

21-25 20,8 3,84% 1.725 35.930 1.725 35.930

26-30 25,0 5,05% 2.268 56.689 2.268 56.689

31-45 56,3 3,02% 1.357 76.313 1.357 76.313

46-60 75,0 3,36% 1.510 113.226 1.510 113.226

+ 60 150,0 1,53% 689 103.280 689 103.280

608.048 584.605

Escenari actual Escenari futur PMUS
Temps Rec. Distancia (Km.)

Combustible Km/dia Litres/any Km/dia Litres/any

Diesel 364.829 9.850.380 350.763 9.470.597

Gasolina 243.219 6.566.920 233.842 6.313.731

Total 608.048 16.417.300 584.605 15.784.328

Escenari actual Escenari futur
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Actualment cada any s’emeten a Ontinyent 38.760 tones de CO2. En l’escenari futur es preveu 
unes emissions de CO2 relacionades amb el transport de 37.266 tones, el que representa una 
reducció anual de gairebé 1.500 tones d’emissions de CO2. 

En els quadres adjunts es pot observar les taules de càlculs per a cada un dels dos escenaris. La 

font d’informació ha estat la “Guia de càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 

(GEH)” de l’Oficina Catalana del canvi Climàtic (http://canviclimatic.gencat.cat/). 

 

Emissions de CO2 any. Escenari actual 2016. Font: Guia de càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
(GEH)” de l’Oficina Catalana del canvi Climàtic 

% biodièsel o 

bioetanol *1
 Factor d'emissió 

de CO2 

Emissions de CO2 

litres/any o 
kg/any o 
kWh/any

valor %

kg CO2/litre o kg 

CO2/kg o kg 

CO2/kWh

tones de CO2

Turismes litres/any 6.566.920,00 2,196 14.419,44593

Furgonetes i 
camionetes

litres/any 0,00000

Camions litres/any 0,00000

Motocicletes litres/any 0,00000

Autobusos litres/any 0,00000

Maquinària 
mòbil agrícola, 

industrial i 
forestal

litres/any 0,00000

Turismes litres/any 9.850.380,00 2,471 24.341,37252

Furgonetes i 
camionetes

litres/any 0,00000

Camions litres/any 0,00000

Motocicletes litres/any 0,00000

Autobusos litres/any 0,00000

Maquinària 
mòbil agrícola, 

industrial i 
forestal - amb 
gasoil classe B 

(agrícola)

litres/any 0,00000

Maquinària 
mòbil agrícola, 

industrial i 
forestal - amb 
gasoil classe A

litres/any 0,00000

Consum de combustible

Gasolina (95 o 98)

Descripció (tipus de carburant 
per vehicle)

Dièsel
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Emissions de CO2 any. Escenari futur 2026. Font: Guia de càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH)” 
de l’Oficina Catalana del canvi Climàtic 

 

iii. Emissions de contaminants atmosfèrics 
A partir de les dades de quilòmetres recorreguts al cap del dia pels vehicles dièsel i gasolina 

d’Ontinyent en els dos escenaris plantejats (actual i horitzó del PMUS 2026), es calcula a 

continuació, amb la “Calculadora d’emissions de contaminants atmosfèrics” del Departament 

de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, les emissions (NOx i PM10) generades 

pel trànsit a Ontinyent. 

En la situació actual es generen diàriament 331.873 grams de NOX i 8.877 grams de PM10. 

% biodièsel o 

bioetanol *1
 Factor d'emissió 

de CO2 

Emissions de CO2 

litres/any o 
kg/any o 
kWh/any

valor %

kg CO2/litre o kg 

CO2/kg o kg 

CO2/kWh

tones de CO2

Turismes litres/any 6.313.731,00 2,196 13.863,50112

Furgonetes i 
camionetes

litres/any 0,00000

Camions litres/any 0,00000

Motocicletes litres/any 0,00000

Autobusos litres/any 0,00000

Maquinària 
mòbil agrícola, 

industrial i 
forestal

litres/any 0,00000

Turismes litres/any 9.470.597,00 2,471 23.402,88695

Furgonetes i 
camionetes

litres/any 0,00000

Camions litres/any 0,00000

Motocicletes litres/any 0,00000

Autobusos litres/any 0,00000

Maquinària 
mòbil agrícola, 

industrial i 
forestal - amb 
gasoil classe B 

(agrícola)

litres/any 0,00000

Maquinària 
mòbil agrícola, 

industrial i 
forestal - amb 
gasoil classe A

litres/any 0,00000

Consum de combustible

Gasolina (95 o 98)

Descripció (tipus de carburant 
per vehicle)

Dièsel
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Emissions de contaminants atmosfèrics. Situació Actual. Font: Calculadora d’emissions de contaminants atmosfèrics 

del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

 

Per a la situació futura i tenint en compte el número de quilòmetres que es recorreran, 

s’emetran un total de 12.805 grams de NOx i 342 de PM10, el que suposa una disminució 

respecte a l’escenari actual d’un 4%. 
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Emissions de contaminants atmosfèrics. Situació Futura- PMUS 2026. Font: Calculadora d’emissions de 

contaminants atmosfèrics del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

 

A mode de resum s’adjunta la següent taula on es pot veure que anualment, amb la implantació 

del PMUS, es reduiran 3.842 quilograms de NOx i 103 quilograms de PM10. 

 

 
Taula resum contaminants atmosfèrics. Font: Equip redactor PMUS 

Escenari Actual Escenari Futur Estalvi diari Estalvi anual

Contaminants Grams Grams Grams Quilograms

NOx 319.955 307.610 12.345 3.704

PM10 5.472 5.261 211 63

NOx 11.918 11.458 460 138

PM10 3.405 3.274 131 39

NOx 331.873 319.068 12.805 3.842

PM10 8.877 8.535 342 103

Dièsel

Gasolina

Total
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4 DOCUMENT DE PROPOSTES DEL PLA DE MOBILITAT 
En el present document es desenvolupen les blocs de treball i les línies estratègiques definides 
en el document 3 del PMUS. El desenvolupament de cada línia estratègica es fa a través de 
propostes concretes d’actuació, que es detallen a continuació: 

4.1 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT QUOTIDIANA A ESCALA DE BARRI 

Atès que el present Pla fica especial atenció a millorar la mobilitat a peu, el primer bloc de línies 
estratègiques i propostes està enfocat a les intervencions que cal fer a l’espai públic per a assolir 
els objectius especificats anteriorment. Així doncs, no sols es tracta d’augmentar el percentatge 
de la mobilitat caminant en el repartiment modal, considerant al vianant com a mode de 
transport, sinó també de perfeccionar les condicions d’ús i accessibilitat del nucli urbà, 
plantejant alternatives i criteris de disseny per a millorar el caràcter social, comercial, la qualitat 
urbana i la vida de la gent que es mou en ell. 

Partint de la ciutat consolidada i tenint en compte les distintes capes, traces, estructura urbana 
i planejament sobre el que s’ha anat construint el municipi, el bloc 1 defineix 3 línies 
estratègiques amb 9 propostes concretes que van des dels itineraris de preferència peatonal fins 
a la definició de diferents seccions viàries dels carrers dels barris d’Ontinyent. La finalitat 
principal de totes elles és recuperar l’espai públic allà on encara no s’ha fet com un espai de 
sociabilitat. I per a aconseguir-ho cal treure-li espai al cotxe, tant en moviment com estacionat. 
Per motius de salut, medi ambient, paisatge urbà, etc. ha arribat el moment de fer una aposta 
clara cap a la mobilitat sostenible des dels recorreguts quotidians. 

Això implica humanitzar l’entorn que habitem, visitem i treballem. És a dir, cal reurbanitzar, 
adequar i prendre mesures al voltant dels espais comercials, dotacionals i residencials, sobretot 
aquells on el carrer és la prolongació de la vida domèstica. No considerem la peatonalització 
com a l’única opció. Segons el cas, la pacificació del trànsit, l’ampliació de voreres, la substitució 
de l’aparcament en bateria, l’eliminació de barreres arquitectòniques i obstacles, o el disseny 
dels creuaments com a espais compartits poden ser suficients per a donar preferència al vianant.  

Ara, però, cal tindre en compte que la intervenció a l’espai públic no és propietat de la disciplina 
urbanística (encara que la seua materialització la fa protagonista), sinó també mediambiental. 
Així doncs, les propostes que es detallen a continuació impliquen a aquestes dos àrees 
municipals, i en complement a les de dinamització econòmica, educació i sanitat. 

Sent aquest el mode de transport més vulnerable en quant a accidents i incomoditats, les 
propostes incideixen en la quantitat, qualitat i sobretot, continuïtat de l’espai públic. Ara, però, 
conscients que algunes mesures solen ser ‘impopulars’, tot i la prèvia participació ciutadana que 
ha definit moltes de les idees ací reflectides, en diverses ocasions convé assajar prèviament 
mitjançant pràctiques d’urbanisme tàctic que permeten perfeccionar els error comesos i que la 
gent s’apropie de les solucions adoptades. Amb tot, el teu carrer i la teua plaça, primer que res.  
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PMUS Amunt i Avall, síntesi de propostes relacionades amb l’espai públic i el vianant. Àmbit urbà i periurbà.         
Font: Equip redactor. 
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4.1.1 CREACIÓ DE ITINERARIS QUOTIDIANS 

La mobilitat quotidiana fa referència als desplaçaments que les persones fem diàriament, tant 
per anar a la feina o estudiar com per anar a comprar. En aquest sentit els itineraris quotidians 
són els que s’utilitzen habitualment per resoldre les necessitats diàries. El PMUS d’Ontinyent 
proposa tres actuacions que impacten en la millora dels desplaçaments quotidians tot actuant 
en espais d’ús quotidià. 

i. Creació d’un itinerari de preferència al vianant des de Sant Rafael a Sant Josep pel 
traçat històric 

Concepció 

Proposta desenvolupada per l’equip tècnic a partir de les idees del diagnòstic col·lectiu. 

Problemàtica detectada 

Fins a meitat del segle XX, Ontinyent encara estava conformat per la trama històrica (La Vila i 
Poble Nou). Amb l’auge de la indústria tèxtil, el creixement poblacional comportà la construcció 
de nous barris perifèrics a l’Est i a l’Oest: Sant Rafael, El Llombo i Sant Josep. Tot i construir-se 
de manera reticular sobre parcel·les agr-coles i amb amples vials (10-12 m), es lligaven a la trama 
construïda a partir dels antics traçats. Aquests ca-mins històrics són previs a l’automobilització 
de la ciutat i hui en dia, amb la construcció de noves rondes i avingudes, resulten innecessaris 
com a eixos articuladors motoritzats. Ara, però, en són una oportunitat de vincular aquests 
barris de manera còmoda i segura per al vianant en els seus desplaçaments quotidians.  

      

Fotografia aèria comparativa, Ontinyent 1945-1992. Font: Terrasit GVA. 

Descripció de la proposta 

Des dels extrems dels barris de Sant Rafael (avinguda Jacinto de Benavente) i Sant Josep 
(avinguda de Daniel Gil), es proposa la creació d’un itinerari de preferència al vianant per a 
connectar ambdós barris reutilitzant el traçat històric existent. En concret, l’itinerari a potenciar 
ha de transcórrer pels següents espais successius:  

• Camí dels Carros 

• Pont Vell 

• Plaça de Baix 

• Plaça Major 

• Placeta de l’Escurà 

• Carrer de Sant Jaume 

• Plaça de la Coronació 

• Carrer de Sant Antoni 
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• Avinguda de Francisco Cerdà (darrera actuació en 2014 entre Pintor Segrelles – Daniel 
Gil). 

• Camí Vell d’Agullent 

 

Proposta d’itinerari de preferència al vianant des de Sant Rafael a Sant Josep. Veure plànols 4.1.1.i., 4.1.3.iv. de 
l’annex cartogràfic. 

Per a aconseguir que el vianant es convertisca en el protagonista, es recomanen les següents 
mesures a aplicar de manera progressiva: 

• Limitació del trànsit motoritzat, amb excepció dels residents i comerciants a la Vila i 
Poble Nou. 

• Eliminar l’aparcament en superfície dels espais citats. 

• Semipeatonalització de l’itinerari en tota la seua llargària i al mateix temps, 
preferentment amb plata-forma única amb un únic tipus de paviment. 

Per altra banda, amb la consolidació progressiva d’aquest itinerari, cal mamprendre algunes 
accions complementàries que el reforcen com un eix connector entre barris: 

• Vincular l’itinerari als aparcaments perifèrics més pròxims. 

• Vincular l’itinerari a les parades de transport públic més pròximes. 

• Relacionar els extrems amb els camins agrícoles, carreteres a les casetes i sendes 
naturals. 

• Crear una identitat unitària. Per exemple, amb una senyalització que aprofite els rètols 
dels carrers. 
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• Col·locació d’indicadors que des de l’itinerari informen de llocs localitzats als barris que 
uneix. 

• Continuïtat del paviment per a vianants o de la plataforma única en els creuaments amb 
les avingudes (Dos de Maig, Pintor Josep Segrelles, Daniel Gil) que travessen l’itinerari 
sense necessitat de col·locació de semàfors. 

Amb tot, les reurbanitzacions i intervencions escaients per a aconseguir la preferència peatonal 
a cadascuna de les zones assenyalades s’ajustaran a les propostes detallades a la Línia 
Estratègica “4.1.3. Recuperar, humanitzar i posar en valor els espais públics”. En concret, a les 
seccions de carrers i als criteris de disseny de transformació de les places esmentades. Vore 
annex cartogràfic 4.1.3.iv. 

Per últim, aquest recorregut, habitat en la seua extensió, mesura 1,5 km, no presenta grans 
dificultat per anar a peu i passa per algunes zones de trobada com el Mercadet dels dilluns o bé 
per espais d’alt valor paisatgístic. A banda de ser una actuació que puga catalitzar la 
peatonalització d’alguns espais patrimonials com el Pont Vell; l’eix històric de preferència al 
vianant entre Sant Rafael i Sant Josep també obri la possibilitat a convertir-se en un carrer 
productiu amb major dinamisme social, cultural i econòmic; disminuint a la vegada la 
contaminació pels seus carrers (majorment, estrets) i evitant gran part dels desplaçaments 
motoritzats de menys de 5 minuts a l’oferir-los una alternativa ràpida caminant. 

Horitzó temporal 

Mig termini. 

Pressupost aproximat  

Molt alt per a la totalitat del itinerari, alt si s’executa per tram. 

Procés 

Mentre es realitza un projecte unitari, continu i s’escometen les obres necessàries, es pot assajar 
l’efecte d’aquest itinerari alguns dies al mes (diumenges o dilluns dia de mercadet). Es tractaria 
de tancar-lo al trànsit motoritzat de pas i acompanyant-lo d’activitats atractives a l’espai públic 
com visites guiades, passejades, carreres populars, gimcana, mercat, etc. 

Agent implicat 

Ajuntament (Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals), i entitats veïnals. 

Font de finançament 

Administració pública i cofinançament mitjançant el Programa Operatiu FEDER de Creixement 
Sostenible POCS 2014-2020. 

Observacions 

Proposta vinculada a la Línia d’Actuació LA.3 (OT4) de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà 
Sostenible i Integrat (DUSI) d’Ontinyent (desembre 2015): “Creación de itinerarios peatonales”. 
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ii. Dotar de continuïtat a l’espai públic lligant en xarxa les places principals de Poble 
Nou 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per l’equip tècnic. 

Problemàtica detectada 

El Sistema General d’Espais Lliures està conformat per les diferents espais públics significatius 
dins de la trama urbà. No obstant, estes places, parcs o jardins es troben dispersos sense cap 
connexió entre ells a nivell de vianants, donat que la circulació motoritzada els interromp. Tot i 
que la qualitat i la quantitat de zones verdes per habitant siga suficient, inclús excel·lent com el 
disseny de la plaça de Sant Domingo, si no hi ha continuïtat entre aquests espais, difícilment 
podran conformar una xarxa d’espai públic que, a més, servisca per a dinamitzar el seu entorn 
(habitatge i comerç, principalment). En concret, a Poble Nou, el barri amb les places de major ús 
d’Ontinyent, entre elles, no hi ha una continuïtat definida per al vianant. Aquestes places 
conforme un eix diagonal que podria potenciar-se si les lliguem entre elles potenciant els 
passejos i els recorreguts quotidians. Com sempre, la unió fa la força. 

 

La circulació motoritzada que travessa i l’aparcament perimetral no faciliten la continuïtat del vianant entre les 
places del Barranquet, Sant Domingo i de la Concepció. Foto: equip redactor. 
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Descripció de la proposta 

Des del camí vell de l’Estació fins al camí vell de Xàtiva, es troben consecutivament una sèrie de 
places significatives de Poble Nou, barri on als darrers anys s’han realitzat algunes 
peatonalitzacions, que conformen una diagonal que podria potenciar-se com un itinerari de 
preferència al vianant vinculant espais d’intercanvi i representatius del conjunt històric, alhora 
que reforça la vida al carrer dels seus habitatges i comerços. Així doncs, fins a 9 espais lliures es 
veurien connectats entre sí mitjançant aquesta xarxa: 

- Plaça de la Coronació (del Barranquet) 

- Plaça del Mercat 

- Plaça de la Morereta 

- Plaça de Sant Domingo 

- Dos de Maig (marge oest) 

- Plaça del Músic Vicent Rodríguez (i apertura del Delme prevista al PGOU-PRI Poble Nou) 

- Espai d’accés Centre Comercial El Teler 

- Plaça de la Concepció 

- Parc de la Glorieta 

Aquesta aposta per la continuïtat i generació d’una infraestructura de l’espai públic comporta 
els següents avantatges: 

- Recuperar l’ús col·lectiu de l’espai públic com un lloc de trobada. Als darrers temps, ha 
guanyat protagonisme l’esbarjo que es produeix de manera individual (familiar) a l’espai 
privat de les Casetes. Fenomen que cal equilibrar per a què la ciutat no s’abandone els 
caps de setmana, sobretot. 

- Enfortir les relacions entre veïnats que habiten aquestes places. 

- Potenciar els usos (temporals i permanents) al voltant d’aquesta xarxa de places.  

A nivell de projecte, per tal de portar a la pràctica aquesta continuïtat i fer-la visible, les pautes 
a seguir són les següents: 

- Restringir (amb control automàtic) el trànsit motoritzat a veïns i comerciants, pacificat 
a 20 km/h. 

- Reordenar l’estacionament en superficie 

- Unificació de paviments, protegint antics empedrats. 

- Unificació de senyalització. 

- Unificació de mobiliari urbà (cossiols, fanals, bancs). 

- Indicacions (horitzontals i verticals) amb informació quantitativa i qualitativa del lloc i la 
xarxa. 

- Eliminació de barreres arquitectòniques en el recorregut. 

- Continuïtat de les voreres o de la plataforma única elevada en el creuament amb altres 
vies motoritzades. 
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- Adequació per a afavorir el flux de vianants, per exemple oferint alguna alternativa al 
desnivell entre la Plaça de la Concepció i la del Mercat. Al respecte, al 2012 es va 
encarregar a l’arquitecte Ramon Esteve un projecte bàsic d’aquest entorn que 
contempla la instal·lació d’una escala mecànica. 

- Actuació en consonància amb la reurbanització d’aquells espais que encara es troben 
envaïts pels cotxes segons la Línia Estratègica “4.1.3. Recuperar, humanitzar i posar en 
valor els espais públics”. 

 

Proposta de continuïtat per al vianant entre les places de Poble Nou. Veure plànols 4.1.1.ii., 4.2.3.vi. de l’annex 
cartogràfic. 

Horitzó temporal 

Mig termini. 

Pressupost aproximat  

Alt. 

Procés 

Projecte i obra (reurbanització i senyalització). 

Agent implicat 

Ajuntament (Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals; Àrea Política Econòmica). 
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Font de finançament 

Administració pública i cofinançament mitjançant el Programa Operatiu FEDER de Creixement 
Sostenible POCS 2014-2020. 

Observacions 

Proposta vinculada a la Línia d’Actuació LA.3 (OT4) de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà 
Sostenible i Integrat (DUSI) d’Ontinyent (desembre 2015): “Creación de itinerarios peatonales”.  

L’article 6.3 de la Llei 6/2011 de Mobilitat de la Generalitat Valenciana fa referència al foment 
dels desplaçaments per als vianants en els plans i instruments de planificació de competència 
municipal, “dissenyant itineraris que permeten realitzar desplaçaments a peu per a conformar 
una xarxa que recórrega la ciutat i connecte els centres escolars i culturals, les zones comercials 
i d'oci, els jardins, els centres històrics i els serveis públics d'especial concurrència i importància”. 

 

  



             

195 

 

iii. Potenciar els projectes de Mobilitat Escolar 

Concepció:  

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic  

Problemàtica detectada: La principal problemàtica de mobilitat associada als entorns escolars 
és la indisciplina viària (estacionament ens doble fila) que es genera durant les hores punta de 
entrada i eixida. Aquesta situació és conseqüència d’un repartiment modal d’accés a l’escola 
que podria ser molt més favorable a l’anar a peu. 

Descripció de la proposta: La potenciació dels camins escolars té per objectiu millorar els hàbits 
de mobilitat dels escolars, equip educatiu i pares i mares de l’escola. Amb això és potenciaran 
els desplaçaments no motoritzats a l’escola i es reduirà la presència dels vehicles motoritzats 
durant les hores d’entrada i eixida. Per augmentar la mobilitat quotidiana a peu i en bicicleta és 
important que els més petits adquireixin hàbits de mobilitat sostenible des de ben petits. Una 
bona manera de fer-ho és anant a peu o en bicicleta a l’escola. D’aquesta manera, a més a més 
de potenciar els desplaçaments no motoritzats es milloraran els entorns escolars, on 
actualment, tant a l’hora d’entrada com d’eixida, es registren problemes d’estacionament 
moltes vegades lligats a actituds d’indisciplina viària (estacionament en doble fila). 

A Ontinyent ja s’han realitzat tres projectes de Camins Escolars (IES Estació, CEIP Bonavista i CEIP 
Rafael Vidal). La proposta consisteix en incentivar que els demés centres educatius de la ciutat, 
junt amb la participació activa de les AMPES i el suport tècnic de l’Ajuntament, realitzen els seus 
projectes de Camins escolars.  

 

Escoles amb projectes de camins escolars realitzats i centres educatius amb projectes per realizar. Veure plànol 
4.1.1.iii de l’annex cartogràfic. 
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Per a que un projecte de Camins escolars tingui èxit és important que la proposta neixi de baix 
a dalt. Es a dir, que la proposta de realitzar un projecte de Camins Escolars ha de partir de la 
iniciativa de cada centre educatiu, amb la participació activa i coordinada de l’AMPA i l’equip 
educatiu, fent partícip dels procés als alumnes. En aquest cas el paper de l’Ajuntament ha de ser 
el d’acompanyament al procés, prestant suport tècnic i donant resposta a les necessitats 
plantejades en cada centre.  

Els passos a donar per a realitzar un projecte de Mobilitat escolar són els següents: 

• Planificació dels treballs. Coordinació entre AMPA i equip educatiu 

• Realització de l’enquesta de mobilitat als alumnes i equip educatiu del centre 

• Eixida de camp amb els alumnes per analitzar els punts conflictius detectats en 
l’enquesta 

• Activitats paral·leles de foment de la mobilitat urbana sostenible 

• Treball d’equip amb altres escoles per fer ciutat 

• Redacció del Pla (recomanacions i propostes de millora) i presentació del Pla de 
Mobilitat Escolar a l’Ajuntament 

• Seguiment i avaluació de la implantació del Pla 

 

Proposta de procés per a redactar un Pla de Mobilitat Escolar. Font: Association Transports et Environnement - ATE 

La millora de l’espai urbà lligat a projectes de mobilitat escolar consisteix principalment en 
petites actuacions enfocades a reduir la velocitat de circulació, a millorar la visibilitat en els 
encreuaments i a donar continuïtat i confort als itineraris de vianants.  

Algunes de les actuacions proposades en els plans de mobilitat escolars són: creació de passos 
de vianants, passos de vianants elevats, implantació d’orelles, ampliació de voreres, eliminació 
d’estacionaments per millorar la visibilitat en una intersecció, millores paisatgístiques, itineraris 
ciclistes... 
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Falta de visibilitat, falta de continuïtat de l’itinerari de vianants, indisciplina i falta de passos de vianants són alguns 
dels principals problemes detectats en els itineraris escolars. Imatges de Patraix (València). Foto. Equip redactor 

El paper fonamental de l’Ajuntament consisteix en donar coherència als plans de mobilitat 
escolars – Camins escolars que vagin redactant els diferents centres educatius d’Ontinyent. 
Aquesta coherència consisteix, principalment, en unificar la senyalització horitzontal i vertical i 
donar continuïtat als diferents camins escolars per tal de generar una xarxa de camins escolars 
segurs. 

Horitzó temporal 

Curt termini 

Pressupost aproximat  

Depenent de les propostes de cada Pla de Mobilitat Escolar. Pressupost puntualment baix, en 
global alt. 

Procés 

Elaboració del Pla de Mobilitat Escolar a partir de la iniciativa del centres i de les AMPES. 
Posteriorment, coordinació dels resultats amb altres centres d’Ontinyent i finalment coordinació 
tècnica (projecte i obra) i seguiment de la implantació per part de l’Ajuntament. 

Agent implicat 

Equips educatius dels centres educatius, AMPES i Ajuntament (Medi ambient i urbanisme) 

Font de finançament 

Pròpia de l’Ajuntament i ajudes de l’IVACE 
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4.1.2 MILLORAR L’ENTORN I L’ACCESSIBILITAT DELS EQUIPAMENTS I SERVEIS 

PÚBLICS 

Els equipaments i serveis públics exerceixen una forta atracció de desplaçaments quotidians i 
sobretot de proximitat. Si la línia estratègica anterior (itineraris quotidians) es centrava en el 
camí i en la seva millora, aquesta línia estratègica es centra en la destinació, en els punts 
d’atracció principals dels barris i on els veïns tenen el dret de poder accedir-hi a peu en 
condicions òptimes de seguretat però també de comoditat. 

i. Criteris de disseny dels perímetres dels entorns docents i de salut comunitària com 
a espais d’estar i de respecte al vianant. 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per l’equip tècnic. 

Problemàtica detectada 

Habitualment, les dotacions de barri participen poc o gens del seu entorn, tot i ser serveis de 
concurrència pública. La seua relació amb el carrer es redueix a un accés sense transició ni espai 
previ que abraçara a la gent que hi assisteix a mode de replaça o antesala. Per altra banda, 
malgrat ser equipaments amb un caire de proximitat, la seua ubicació sol ser perifèrica o bé 
allunyada d’altres centralitats del barri. Tanmateix, els entorns docents (col·legis i instituts) i de 
salut comunitària (ambulatoris i centres assistencials), solen estar a prop de parcs i jardins. Ara, 
però, no sol existir cap tractament de continuïtat entre l’equipament i l’espai públic, més enllà 
d’alguna senyal que regula el trànsit. Per altra banda, els usuaris d’aquests espais solen ser 
xiquets (soles o acompanyats), joves, persones majors o amb diversitat funcional,  que no 
disposen de vehicle motoritzat privat. Tanmateix, en hores d’entrada i eixida, sobretot en el cas 
dels col·legis i instituts, es formen els típics embussos de cotxes fins a la porta dels entorns 
docents incomodant a qui va caminant, en bici, en cadira de rodes o en transport públic. 

 

Per exemple, els accessos al Col·legi Santa Maria o IES Jaume I no generen cap espai de transició i de trobada. Foto: 
Google Street. 

Descripció de la proposta 

En total es detecten 24 espais (docents i de salut comunitària) que mereixen algun tipus 
d’intervenció en el seu perímetre. En funció de les demandes i carències de cada equipament 
(de diferent escala, tipologia i ús) conforme la problemàtica detectada, caldria un projecte de 
detall que s’adeqüe a cada entorn immediat. Tot i això, de manera genèrica s’aporten els 
següents criteris de disseny per a millorar els espais d’espera o de transició amb l’espai públic: 

- Continuïtat del paviment peatonal fins a l’espai públic més pròxim. 

- Ampliació puntual de la vorera en els accessos que ho necessiten creant un espai d’acollida. 
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- Plantació d’arbrat o d’elements d’ombra. 

- Col·locació de mobiliari d’espera. 

- Col·locació d’aparcaments de bicicletes visibles. 

- Eliminar barreres arquitectòniques amb criteris d’accessibilitat universal i inclusió social. 

- Eliminar l’aparcament no autoritzat davant dels accessos. 

En complement, també s’han de prendre mesures de gestió que recolzen al disseny: 

- Penalitzar l’accés rodat motoritzat (amb excepcions justificades), limitant un perímetre de 
‘seguretat’ on no arriben els cotxes, estimulant els modes sostenibles de desplaçament. 

- Facilitar intervencions artístiques en tanques, murs, mitgeres, etc. 

- Incentivar l’ús dels patis dels equipaments docents en hores no escolars. 

- Realitzar accions lúdic-festives al carrer que dinamitzen aquests vestíbuls d’ús compartit, 
creant costum d’ús peatonal. Eixos espais no són soles per a passar, sinó també per a estar, 
tot i que siga menys temps que en una plaça o un parc. 

- Inventariar i optimitzar (rotar) les places d’aparcament reservades per a aquests 
equipaments, tant per a visitants com per a persones treballadores. 

- Obligar a l’ús dels aparcaments habilitats perimetrals als equipaments per a erradicar la 
doble fila, el park & ride, o el parar a mig del carrer. 

 

Reforç de les connexions entre dotacions i espai públic circumdant. Veure plànol 4.1.2.i. de l’annex cartogràfic. 
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En una segona fase es recomana ampliar aquest tipus d’actuació a altres dotacions relacionades 
com les escoletes infantils, el conservatori, centres de moviment juvenil, scouts i similars. Fins i 
tot, que siguen els propis actors qui s’apropien de la iniciativa i presenten propostes de millora 
del seu entorn immediat. 

Horitzó temporal 

Transversal. 

Pressupost aproximat  

Alt. 

Procés 

Projecte cas per cas i obra. 

Agent implicat 

Ajuntament (Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals; Àrea Política per a les 
Persones), AMPES i, dotacions privades. 

Font de finançament 

Administració i concessions. 

Observacions 

Relacionar aquesta proposta amb els camins escolars segurs a peu i en bici, pacificats de trànsit 
i senyalitzats, que s’estan desenvolupant en Ontinyent des dels equipaments docents.  I també, 
considerar les propostes semblants d’ “Ontinyent Participa” que s’estan desenvolupant. Per 
exemple la nova zona verda entre el Centre de Salut i el Centre de Dia d’Alzheimer de Sant Rafael 
que es construirà transformant l’actual descampat usat com aparcament. 

Bibliografia relacionada: Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya. Maig 
2009 (Departament de Política Territorial i Obres Públiques – PTOP) 

Descàrrega On-line:  

http://territori.gencat.cat/web/.content/pdf/Manual_17_tcm32-47371.pdf 
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4.1.3 RECUPERAR, HUMANITZAR I POSAR EN VALOR ELS ESPAIS PÚBLICS 

L’espai públic és el lloc de trobada per excel·lència de les ciutats. Aquest espai públic està 

conformat per voreres, places, xamfrans dels encreuaments i els propis carrers de la ciutat. 

Aquesta línia estratègica té per objectiu proposar millores en tots aquests àmbits per tal de 

recuperar, humanitzar i posar en valor els espais públics d’Ontinyent on les relacions socials i 

econòmiques tinguen un pes important en el dia a dia de cadascun dels barris de la ciutat. 

i. Recomanacions de recuperació de l’espai públic de les places encara envaïdes pels 
cotxes. 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per l’equip tècnic. 

Problemàtica detectada 

A Ontinyent, encara que s’han condicionat alguns solars perifèrics com a bosses d’aparcament 
dissuasiu, algunes places carismàtiques continuen envaïdes per estacionament. Bé al seu espai 
central o bé perquè al remat estan configurades com si foren rotondes amb un aparcament 
perimetral que dificulta l’accés al vianant al seu interior, a més de destorbar el paisatge urbà.  

   

Estat actual i projecte bàsic de la Plaça del Mercat. Font: Google Earth i Ajuntament 

 

La plaça residencial del Músic Vicent Rodrígue és un aparcament en superfície on les places de la zona ORA estan 
buides. Font: Google earth 
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Descripció de la proposta 

Les principals places que necessiten recuperar-se per al vianant amb el seu re-disseny en major 
o menor grau d’intervenció i respecte per allò construït, en són les següents: 

- Plaça Major (1) 

- Plaça de la Concepció (9) 

- Plaça de Sant Antoni (6) 

- Plaça del Músic Vicent Rodríguez (8) 

- Plaça del Mercat (5) 

S’ha de tindre en compte que el Mercat està infrautilitzat (algunes parades s’utilitzen com a 
magatzem) i necessita un revitalització econòmica. Per tant, ací caldria un projecte unitari de 
rehabilitació (exterior, interior) i gestió. 

A més, amb el mateix propòsit, hi ha d’altres espais que mereixen també una recuperació com 
a espais d’estar:  

- Plaça de la Vila (2) 

- Plaça de Baix (3) 

- Accessos al parc de les Boles (7) 

- Plaça Grup Ramon Llin (10) 

- Encreuament (eixamplament) del carrer Carlos Díaz amb Joan XXIII i Pare Fullana (11) 

- Solució consensuada amb els veïns/es dels patis d’illa oberta al principi del carrer José 
Simón Marin (12) 

 

Places que necessiten projectes d’intervenció de l’espai públic. Veure plànol 4.1.3.i. de l’annex cartogràfic. 
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Per a intervindre a aquestes places, es recomana tindre en compte les següents premisses i 
orientacions estratègiques: 

- Abarcar projectes de reurbanització global per a revitalitzar tota l’àrea definida, de 
manera que l’usuari capte el caràcter unitari i la força del conjunt, i s’entenga la relació 
entre allò edificat i l’espai lliure.  

- Comptar amb una topografia continua, sense accidents d’anivellació, amb una 
pavimentació de materials iguals, recuperant-se les cotes originals de resant amb 
especial atenció a escalinates i a la supressió de barreres arquitectòniques. 

- Dotar de continuïtat els recorreguts de vianants. 

- Eliminar el trànsit motoritzat de pas. 

- Limitar al màxim l’aparcament en superfície que es precise i les zones de càrrega-
descarrega.  A les Places del Mercat, del Músic Vicent Rodríguez es pot mantindre de 
l’ordre d’un 25% de l’aparcament actual integrant-lo amablement amb la resta de la 
intervenció.  

- Incorporar aparcament de bicicletes. 

- Respectar els arbres existents, doncs són elements històrics, climatitzadors i estètics del 
paisatge de les places que han de romandre segons una ordenació clara, sensible també 
a l’escena patrimonial. 

- L’espai urbà ha de quedar lliure de barreres i objectes impropis o prescindibles, havent 
d’atendre’s a la correcta ocupació de la via pública pels establiments d’hostaleria, de 
manera que no s’obstaculitze el flux de vianants ni la contemplació d’allò edificat. 

- Ha de reconsiderar-se el conjunt de la il·luminació de l’espai públic, ponderant-se la 
dedicada al viari i els edificis, amb funcionalitat, neutralitat i discreció. 

- Respectar els usos temporals, rituals i celebratius que en elles esdevenen. 

- I, amb caràcter general, s’ha d’atendre’s a la qualitat material de l’espai públic, com a 
criteri de servei a la ciutadania i de perdurabilitat en el temps. El cas de la Plaça de Sant 
Domingo reurbanitzada per Daia Arquitectes en 2006, n’és un bon exemple d’integració 
i arquitectura contemporània. 

Horitzó temporal 

Curt-Mig termini. 

Pressupost aproximat  

Molt alt. 

Procés 

Es recomana la realització de concursos d’idees amb procés de participació pública per a definir 
les bases (programa d’usos). 

Agent implicat 

Ajuntament (Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals). 

Font de finançament 

Administració i cofinançament de programes europeus de foment de la sostenibilitat i 
regeneració urbana.   



             

204 

 

Observacions 

Per a accedir a les ajudes europees s’ha de posar especial atenció als criteris de disseny urbà 
universal (accessibilitat, inclusió, perspectiva de gènere, 8-80) i de sostenibilitat  (materials que 
atenuen les emissions de CO2), per altra banda, valors propis de l’urbanisme actual que s’han 
d’extendre com a bones pràctiques. 
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ii. Transformació dels creuaments del barri de Sant Josep en espais compartits 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per l’equip tècnic. 

Problemàtica detectada 

Les interseccions o ‘quatre cantons’, resultat de la trama reticular que presenta el barri de Sant 
Josep, són punts dèbils per al vianant, on es troba vulnerable front al vehicle que circula pel mig 
de la calçada, tot i ser d’un sol sentit. Aquests creuaments són els llocs on majors incidents es 
produeixen perquè a més, són punts de trobada on es situen els principals comerços. En realitat, 
aquests espais sense nom propi, però amb particularitats pròpies que es diferencien uns dels 
altres al llarg dels carrers longitudinals i transversals, esdevenen en espontànies centralitats a 
escala de veïnat. Actualment, l’espai peatonal és una reserva (amb forma de les conegudes 
‘orelles’: tot i que algunes puguen ser molt grans, el cotxe segueix dominant) resultant de la 
intersecció que la calçada defineix en funció del radi de gir dels vehicles motoritzats. A més, la 
persona que camina, per a creuar al cantó oposat diagonalment, ha de fer un camí més llarg si 
ho fa pels passos de vianants. Per últim, en alguns llocs, alguns retranquejos (mitgeres sense 
obertures), han esdevingut en xicotets espais d’estar, tot i que amb un disseny residual. 

 

Creuament carrer José Simó Marín amb José Iranzo. Foto: Equip redactor. 

Descripció de la proposta 

Es tracta d’adequar puntualment certs creuaments del barri de Sant Josep, tornant-li el 
protagonisme al vianant. Es proposa començar com una experiència pilot per la intersecció entre 
el carrer de José Simó Marín amb el de José Iranzo. D’aquesta manera, s’aconsegueix calmar el 
trànsit motoritzat i donar continuïtat (segura, còmoda i atractiva) al vianant. Per a procurar 
aquesta transformació, cal modificar l’aspecte físic d’acord amb els següents criteris: 

- Dotar de continuïtat del paviment peatonal al nivell de les voreres configurant ‘estores’ 
al bell mig del creuament, inclús d’aspecte cridaner.  

- O elevar tot l’espai central o rebaixar tot l’ample de les ‘orelles’ i estendre els passos de 
vianants. 

- Alliberar d’obstacles les cantonades els obstacles (contenidors, panells, controladors, 
etc.) que treuen visibilitat i són impediments al caminar o per a les cadires de rodes, 
carrets, etc. 
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- Desdibuixar els passos de vianants, així com els girs de circulació (es recomana mobiliari 
urbà front a l’ús dels pilons) i no col·locar semàfors. 

- Permetre el pas en diagonal caminant. 

- Reducció a 30 km/h de la velocitat motoritzada als carrers afectats. 

- No permetre l’estacionament (ni parada) en tota la part pavimentada, ni la càrrega-
descàrrega. 

- Intervindre en les mitgeres embellint-les amb murals, inclús considerar a nivell de 
llicència la possibilitat d’obertura dels baixos comercials que només tenen façana al 
carrer. 

- A les costeres, tot i les dificultats, les pendents, escorrenties i evacuació d’aigües no 
poden ser un impediment per a reforçar la continuïtat del vianant. 

- Possibilitat de ficar arbrat singular que donen identitat (i nom) a l’espai. 

En quant al disseny, hi ha molts referents de creuaments convertits en places en diverses ciutats 
espanyoles i europees posats ens pràctica sobretot en trames d’eixample. A l’escala del barri de 
Sant Josep cal contextualitzar una solució adequada a l’amplària, pendent, orientació i intensitat 
de vianants/cotxes-motos. Depenent del major o menor atreviment, aquestes reurbanitzacions 
es poden fer més o menys cridaneres. Convé, no obstant, que siguen visibles i atractives, doncs 
poden servir de revulsiu i exemple per a altres barris.  

 

 

Selecció de creuaments que es poden convertir en espais compartits. Veure plànol 4.1.3.ii. de l’annex cartogràfic. 
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Exemple de plataforma en una intersecció. En aquest cas els fluxos de vianants estan assenyalats, però podrien ser 
també transversals. La vorera i calçada estan a la mateixa cota, podent ser del mateix material o diferenciat. 

 

 

Exemples de tractament de creuaments i  espais compartits a Hamburg, Malgrat del Mar, Sant Mateu i València.                                
Fotos: Equip redactor, Territori 24 arquitectes, Malgrat del Mar i Google Street. 
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Horitzó temporal 

Curt termini (experiència pilot: creuament C/José Simon Marin amb C/José Iranzo). 

Pressupost aproximat  

Mig. (en funció del tipus d’intervenció que es vulga escometre inicialment). 

Procés 

Experiència pilot. 

Agent implicat 

Ajuntament (Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals). 

Font de finançament 

Administració. 

Observacions 

Aquesta proposta s’emmarca al barri de San Josep per les seues particularitats de trama urbana 
i delimitació comercial. No obstant, podria posar-se en pràctica a altres interseccions d’altres 
barris, sempre i quan es contextualitzen els criteris de disseny a l’àmbit en concret. 
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iii. Reurbanització dels carrers amb major presència d’habitatge en planta baixa amb 
elements urbans que faciliten la seua apropiació domèstica 

Concepció 

Proposta desenvolupada per l’equip tècnic a partir de les idees del diganòstic col·lectiu. 

Problemàtica detectada 

Els nocius efectes que el vehicle motoritzat produeix al seu pas pels carrers de la ciutat, com el 
soroll, l’ocupació o la contaminació ambiental, es veuen multiplicats quan aquests presenten 
habitatge en planta baixa. Aquesta tipologia d’habitatge es prou comú als municipis d’escala 
mitjana (< 50.000 habitants) i que conserven estructures, morfologies i comportaments de ‘vida 
de poble’ incompatibles amb el trànsit rodat. Tot i això, la costum d’aparcar a la porta de les 
cases que no tenen garatge, ha expulsat els usos que tradicionalment s’han donat a les portes: 
l’apropiació domèstica de l’espai públic, cuidant-lo i usant-lo.  

Grup de cases a Sant Rafael (Carrer de García Ortíz) i a la Cantereria. Foto: Equip redactor i Google Street. 

Descripció de la proposta 

Puix que l’alternança de l’aparcament en superfície cada cert temps en una o altra façana acaba 
sent una incomoditat per alguns/es veïns/nes i comporta un sobreesforç per a la policia local; 
per a millorar els carrers amb major presència d’habitatge en planta baixa (tipologia cases de 
poble, una constant a un municipi mitjà com Ontinyent), fent-lo més habitable i saludable cal 
una remodelació de la seua secció viària que atenga a la creació de zones d’estar de manera 
intermitent al llarg del carrer, generant espais d’expansió domèstica que permeten la trobada 
entre veïns/es. Al mateix temps, s’ha de facilitar l’apropiació immediata a les façanes amb 
plantes o altres elements dels habitants que delimiten xicotets àmbits per a estar a la fresca. 
Així també, els xiquets i les xiquetes podran jugar tranquils/es al carrer que és part de sa casa.  

A Ontinyent, més enllà de la Vila on la pròpia trama dificulta el pas de vehicles, als diferents 
barris hi ha diversos carrers on escau aplicar aquesta proposta. En primera estància es detecten 
els següents: 

- Carrers de Santa Teresa i Sant Ignasi (El Llombo) 

- Carrers de Rondalla de Rondalles (Cantereria) i Tirant lo Blanc (Sant Rafael) 

- Carrers Font de la Figuera, d’Agullent, Garcia Ortiz, Llop de Bailó i adjacents (Sant 
Rafael). Tindre en compte que aquest últim té un projecte de reurbanització en 
redacció. 

- Carrers de Tomàs Valls, d’Amunt, de Santa Rosa, de Santa Llúcia, i del Delme (Poble 
Nou). 
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Carrers que necessiten projectes d’intervenció. Veure plànols 4.1.3.iii., 4.1.3.iv. de l’annex cartogràfic. 

 

 

Exemples de tractament de carrers domèstics (Benimaclet i Montserratina) amb la possibilitat de circulació rodada 
de residents, però també els espais d’apropiació domèstica. Foto: Equip redactor i Revista Paisea. 

 

En cada cas, caldrà contextualitzar el grau d’intervenció (veure seccions de carrers al plànol 
4.1.3.iv) en quant a l’aparcament existent, la reurbanització, el mobiliari urbà (amb possibilitat 
de poder retirar-se en períodes festius com per exemple, a la baixada del Crist, a la Cantereria), 
il·luminació, etc. A voltes, simplement amb una plataforma única i permetent als veïns/es la 
col·locació de cossiols davant de les seues cases, tot i no prohibint l’aparcament (parada), 
s’aconsegueix que uns als altres es contagien la bona vida al carrer, recuperant una sana costum 
d’ús. Per tant, es proposa dues opcions:  
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- Carrers <4m: plataforma única sense estacionament i permetre la col·locació de cossiols 
i altres elements d’apropiació domèstica a l’espai previ de la planta baixa, inclús aeris 
(ombres). 

- Carrers >4m: plataforma única amb estacionament i mobiliari urbà (bancs en 
perpendicular, escocells grans) col·locat en ziga-zaga, evitant els cotxes davant de les 
portes dels habitatges.  

Horitzó temporal 

Mig termini 

Pressupost aproximat  

Alt.  

Procés 

Procés de participació. 

Agent implicat 

Ajuntament (Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals; Àrea Política per a les 
Persones), i habitants (propietaris, inquilins) de les vivendes dels carrers afectats. 

Font de finançament 

Administració i cofinançament amb les ajudes autonòmiques derivades del Plan Estatal de la 
Vivienda per a la regeneració urbana i foment de ciutats competitives. 
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iv. Revisió tipològica de seccions de carrers amb ampliació de voreres, eliminació de 
barreres arquitectòniques i arbrats 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per l’equip tècnic. 

Problemàtica detectada 

El major percentatge de l’espai lliure a la secció d’un carrer se l’emporta el vehicle privat 
motoritzat, bé en calçada de pas, o bé en estacionament (bateria i/o cordó). Les voreres i passos 
per a vianants són les úniques reserves per a vianants i a voltes, bicicletes. Amb el pas del temps 
i canvi de prioritats en la distribució de l’espai públic on el cotxe ja no és el protagonista, alguns 
carrers d’Ontinyent s’han de revisar tipològicament (com s’ha escomès al carrer de Martínez 
Valls) a les seues seccions viàries perquè les voreres són insuficients, careixen d’arbrat o 
mobiliari urbà adequat, inclús alguns encara presenten barreres arquitectòniques senzilles de 
solventar amb la seua reurbanització. 

 

Estat actual de la secció viària dels carrers: Joan XIII (el Llombo), Sant Antoni (Poble Nou), Compte de Torrefiel (El 
Llombo), Pintor Josep Segrelles (Sant Josep). Foto: Google Street i equip redactor. 

Descripció de la proposta 

Llavors, es tracta de millorar les seccions viaries que, en relació o no amb altres propostes del 
PMUS, són insuficients per als modes de transport no motoritzats: vianants i ciclistes. Així doncs 
cal adequar al seu ritme, pas, espai (també d’estar) i ús (respectant els temporals i celebratius) 
els següents carrers per barris: 

- Sant Rafael: carrer de Joan XXIII, carrer de Cassià Fita, carrer García Ortiz, carrer 
d’Agullent, avinguda d’Almansa, carrer d’Antoni Conca, carrer de Carlos Díaz. 

- Poble Nou: carrer de Sant Jaume, carrer de Sant Antoni. 
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- Cantereria: carrer de la Cantereria. 

- El Llombo: carrer Compte de Torrefiel, avinguda del Llombo, carrer de Rafael Juan Vidal 
(des de Torrefiel al Barranquet). 

- Sant Josep: carrer del Dos de Maig, avinguda d’Almaig, carrer de José Iranzo, i carrer 
del Pintor Segrelles. 

- El Pla: avinguda Ramon i Cajal, i  avinguda del Tèxtil. 

De l’anterior llistat, es consideren prioritàries les actuacions a Dos de Maig, Sant Antoni i Santa 
Teresa. I, a banda dels enumerats, es poden incloure carrers transversals o adjacents amb 
problemes semblats i anar estenent aquest tipus de millora de seccions a altres eixos. Pel que 
respecta a la seua materialització, dues recomanacions generals: 

- Tractar les bandes d’aparcament amb el paviment peatonal (fins i tot, al mateix nivell) 
quan hi haja diferenciació amb la calçada, de forma que l’apreciació de l’espai peatonal 
és major.  

- Reurbanitzar amb materials sostenibles com paviments porosos i permeables, sistemes 
urbans de drenatge sostenible (SuDS), llambordes de formigó (quan no de pedra) amb 
nanotecnologia capaces de reduir les emissions de CO2 i/o asfalt fonoabsorbent.  

Amb tot, la solució tipològica concreta a adoptar respecte a l’estat actual de la secció viària es 
pot veure als següents plànols. Com a norma general, s’intenta reutilitzar alguns elements 
existents (arbrat, voreres que ja siguen amples, empedrats, etc). Ara però, s’ha guanyat espai 
per al vianant (voreres) o la bicicleta (carril bici) passant l’estacionament en bateria a cordó; o 
bé eliminant l’aparcament en cordó; inclús integrant-lo entre l’arbrat, fanals, recollida de residus 
o altre tipus d’aparcament (bici, càrrega-descàrrega). Això ens porta en diverses ocasions a 
solucions asimètriques, fins ara menys habituals. 
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Proposta de transformació de seccions de carrers concrets. Veure plànols 4.1.3.iv., 4.2.3.vii. de l’annex cartogràfic 
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Exemples (Hamburg i València –Eixample–) on la banda d’aparcament en cordó, bicis, residus i escocells es situen al 
mateix nivell de la vorera. Al primer cas, amb diferents pendents marcant la línia de recollida d’aigua, al primer cas i 

amb el mateix paviment aconseguint ampliar la sensació d’espai per al vianant  Fotos: Equip redactor. 

 

Horitzó temporal 

Transversal. 

Pressupost aproximat  

Molt alt. 

Procés 

Procés de participació, projecte i obra. 

Agent implicat 

Ajuntament (Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals; Àrea Política Econòmica; Àrea 
Política per a les Persones). 

Font de finançament 

Administració. 

Observacions 

Vincular aquesta proposta al Pla General d’Ordenació Urbana (2007) i següents modificacions o 
actualitzacions realitzades per l’equip Vetges Tu i Mediterrània. I també, en quant a 
finançament, a la Línia d’Actuació LA.3 (OT4) de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà 
Sostenible i Integrat (DUSI) d’Ontinyent (desembre 2015): “Creación de itinerarios peatonales” 
o bé sol·licitar ajudes per la utilització de materials que redueixen les emissions de carboni. 

Els carrers d’amplària i distribució semblant als seleccionats poden assimilar la proposta tipus 
plantejada. 
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4.2 DINAMISME URBÀ I CIUTAT PRODUCTIVA 

En aquest apartat es proposaran actuacions relacionades amb la ciutat productiva, es a dir en 
com podem millorar la mobilitat relacionada amb el treball i el comerç. Es posarà especial èmfasi 
en les zones comercials i amb els modes de transport que ens permeten desplaçar-nos per 
motius de mobilitat obligada, fomentant i potencials els no motoritzats i el transport públic. 

4.2.1 MILLORA DE L’ENTORN COMERCIAL 

L’activitat econòmica i molt específicament l’activitat comercial té una rellevància cabdal en les 

ciutats, i en el cas d’Ontinyent és especialment important al tenir, molts dels seus comerços, 

caràcter comarcal. El PMUS planteja propostes de millora per tal de dinamitzar els entorns 

comercials i millorar l’experiència de compra del ciutadans d’Ontinyent i visitants en general. 

i. Senyalitzar el temps de recorregut a peu entre els diferents centres atractors i 
aparcaments 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic 

Problemàtica detectada 

Cada dia es realitzen a Ontinyent 10.300 desplaçaments en vehicle privat motoritzat de menys 
de 5 minuts. Molts d’aquests desplaçaments es poden fer en modes de transport sostenibles, 
principalment a peu.  

Descripció de la proposta 

Un dels principals objectius del pla de mobilitat d’Ontinyent es aconseguir modificar el 
repartiment modal existent aconseguint que en l’horitzó temporal del PMUS l’anar a peu sigue 
el mode de transport més utilitzat a la ciutat. Per això és important que la població comenci a 
percebre que les distàncies a peu entre els diferents punts atractors de la ciutat són curtes. 

La proposta pretén incentivar dins de l’Ajuntament d’Ontinyent el desenvolupament d’una 
política innovadora i sostenible de promoció dels desplaçaments a peu, pensant en els residents, 
els turistes i les persones de pas. Una eina per ordenar el territori i promoure la vitalitat 
econòmica. 

La senyalització utilitzada ha de complir els següents requisits: 

- Visibles i identificables fàcilment. El conjunt missatge-suport ha tenir trets diferenciats 
per no ser confós amb altres elements del paisatge urbà ni altra senyalització adreçada 
a un altre públic. Ha de ser visible de lluny. 

- Intel·ligibles. Els missatges dels senyals han de ser coherents els uns amb els altres, 
utilitzar pictogrames reconeguts internacionalment i ser comprensibles per a diferents 
àmbits culturals. Cal utilitzar tipografies clares. 

- Accessibles. Els usuaris tenen necessitats físiques diferents. Cal assegurar la utilització 
de característiques ergonòmiques que permetin la fàcil lectura des d’una posició 
estàtica a curta distància i des de diferents alçades. 

- Contínua. La senyalització ha de ser present en els punts de decisió dels itineraris i, 
segons la distància, cal preveure senyalització de continuïtat. Visibilitat i continuïtat són 
complementàries. 
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- Sostenible. La senyalització ha de mantenir-se sempre en bon estat, pel fet que és un 
element essencial de l’equipament urbà. El manteniment ha de ser senzill i econòmic. 
Això s’assegura amb dissenys clars i poc recarregats i materials d’excel·lent qualitat que 
compleixin les exigències CE per a la senyalització (suports i plafons). Cal preveure una 
protecció antivandàlica així com el cost del manteniment. 

- Actualitzada. La senyalització ha de respondre sempre a la realitat: tot nou pol d’atracció 
que vulgui ser senyalitzat implicarà la revisió dels itineraris ja senyalitzats. 

La proposta planteja la col·locació de senyals indicatives de temps de recorregut a peu entre els 
principals punts atractors de la ciutat i alguns del estacionaments. El PMUS planteja la col·locació 
de 37 postes de informació, a ser validat en un estudi de detall.       

 

Punts de col·locació de senyalització informativa de temps a peu. Plànol 4.2.1.i 
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Proposta de indicador de temps de recorregut a peu. Font: Manual de senyalització urbana d’orientació per a 
vianants (2015). Servei Català del Trànsit – SCT 

Horitzó temporal 

Curt termini 

Pressupost aproximat  

Baix 

Procés 

Estudi per a elaborar el Pla Director de Senyalització urbana per a Vianants d’Ontinyent. Licitació 
per al subministrament de la senyalització e implantació. 

Agent implicat 

Ajuntament, associació de comerciants i associacions de veïns 

Font de finançament 

Pròpia de l’Ajuntament i dins de la línia estratègica de l’EDUSI de potenciació dels itineraris de 
vianants. 

Observacions 

Bibliografia relacionada: Dossier tècnic de seguretat viària. Manual de senyalització urbana 
d’orientació per a vianants (2015). Servei Català del Trànsit – SCT 

Descàrrega On-line:  

http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/seguretat_viaria/dossiers_tecnics/doss_te
c_25.pdf 
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ii. Dinamitzar el carrer Major 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic 

Problemàtica detectada 

El carrer Major d’Ontinyent es va transformar en un carrer de vianants l’any 2008 i el resultat no 
ha estat l’esperat. Els comerços no tenen la presència que s’esperava  i molts dels habitatges 
estan sense ocupar. 

Descripció de la proposta 

La proposta té per objectiu dinamitzar el carrer Major d’Ontinyent per tal de que a poc a poc 
puga tenir l’activitat social i comercial que es mereix. Per això és plantegen quatre línies 
d’actuació: 

- Crear, a través d’actuacions puntuals i fins i tot provisionals, llocs de trobada o de 
descans al llarg del carrer Major. Actualment és un carrer “passadís” que sembla que 
només tinga la funció de connectar la plaça de la Concepció amb la plaça Major. Creant 
espais de descans (implantant mobiliari urbà, algun banc, algun element que trenqui la 
linealitat del carrer) s’aconsegueix crear un carrer per estar, i pot ser un primer pas per 
a començar a omplir de vida el carrer major. El disseny i la col·locació del mobiliari urbà 
pot seguir deixant passar el trànsit de distribució urbana durant les hores permeses. 

 

Actuació al carrer Miquel de Ricomà de Granollers. Font: Màrius Navazo (Gea21). 

- Ajudes per a rehabilitar els habitatges del carrer major. Alguns dels baixos comercials 
no s’aconsegueixen llogar perquè l’edifici sencer està abandonat i amb necessitats 
importants de rehabilitació. Actualment hi ha tres línies d’ajudes per a la rehabilitació 
d’habitatges (Estatals, Autonòmiques i municipals). Aquestes línies d’ajudes a la 
rehabilitació han de tenir continuïtat en el temps i s’han de potenciar i publicitar per tal 
de que tinguin l’impacte desitjat. Aquestes línies d’ajudes a la rehabilitació dels 
habitatges del carrer major pot ser un segon pas per reactivar el carrer. 

- Una tercera línia d’actuació per potenciar el carrer Major és la reducció de taxes als 
comerciants que s’implanten en el carrer. 

- La creació d’una Borsa de baixos comercials és la quarta línia d’actuació per a activar 
comercialment el carrer major. És interessant estudiar la possibilitat de que 
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l’Ajuntament arribe a acords amb els propietaris dels baixos comercials per tal de 
fomentar-ne el lloguer. L’Ajuntament es pot convertir en el valedor (el propietari 
sempre cobrarà el lloguer) ha canvi d’un lloguer assequible que permeti a l’ajuntament 
oferir una borsa de baixos comercials al carrer Major per tal de fomentar l’apertura de 
comerços o negocis relacionats amb sectors terciaris més creatius (Arquitectes, 
dissenyadors, artesans...). 

 

Horitzó temporal 

Inici a curt termini i s manté l’activitat durant els 10 anys de l’horitzó temporal del PMUS 

Pressupost aproximat  

Baix.  

Procés 

Per a la fase 1 petit concurs de disseny urbà “Low-cost” per al carrer Major, projecte i 
implantació (sense obra civil). 

Per a la segona, tercera i quarta fase, rondes de reunions amb veïns i actuacions en funció dels 
acords i possibilitats d’ajudes econòmiques. 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent i veïns de Poble Nou 

Font de finançament 

Propis de l’Ajuntament 
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iii. Potenciar eixos actius amb comerç de proximitat als barris de Sant Rafael, el 
Llombo i Sant Josep  

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per l’equip tècnic. 

Problemàtica detectada 

L’espai comercial en planta baixa està directament vinculat amb la configuració del seu espai 
públic. A Ontinyent predomina el comerç de proximitat, és a dir, de barri. Cinc són les zones 
comercials determinades a nivell municipal: Sant Josep, Carrer Major, Sant Rafael, L’Almaig i 
Mercat. Les darreres intervencions, no exemptes de debat, al carrer Major i als carrer del Músic 
Martínez Valls a Sant Josep, s’han desenvolupat en aquesta línia (comerç-espai públic). A això 
s’afegeix el fet que l’únic centre comercial (El Teler) s’ubica al nucli urbà, afavorint els 
recorreguts comercials. Malgrat aquestes actuacions, cal reequilibrar a altres barris el comerç 
de proximitat des de la intervenció a l’espai públic, generant eixos actius als barris de Sant Rafael 
i el Llombo, on  les seccions viàries són insuficients per a tal finalitat, sobretot des del punt de 
vista del vianant. El fet de potenciar el comerç de proximitat afavoreix totes aquelles persones 
amb mobilitat reduïda o amb persones al seu càrrec (també la cura de la llar), generalment 
dones, ja que facilita l’adquisició dels productes bàsics quotidians sense necessitat de 
desplaçaments majors o dependència del vehible motoritzat.  

 

L’aparcament en bateria és una constant als diferents trams del carrer de José Iranzo (Sant Josep). Foto: Google 
Street. 

Descripció de la proposta 

Per a potenciar els eixos actius amb comerç de proximitat als barris citats, es proposa intervindré 
puntualment a la secció viària d’uns carrers seleccionats que, en forma de creu, estructuren la 
trama urbana: 

- A Sant Rafael: carrer de Cassià Fita i, en angle convergent formant una ‘V’, el carrer de 
Joan XXIII. 

- Al Llombo: avinguda del Compte de Torrefiel i, en perpendicular, l’avinguda del Llombo. 

- A Sant Josep: carrer José Simó Marín i, en perpendicular, el carrer de Pintor Segrelles. 

A tots ells, s’ha d’ampliar voreres (de manera asimètrica en funció de l’orientació, els itineraris 
peatonals i la densitat comercial) guanyant espai transformant l’aparcament en bateria, 
incorporant arbrat, mobiliari urbà, espais de càrrega-descàrrega, espais de recollida de residus, 
aparca-bicis, aparcament regulat de l’ORA i senyalització (horitzontal i vertical) de zona de 
trànsit calmat a 30. Veure seccions viàries al plànol 4.1.3.iv. 
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Cal tindre en compte que aquestes intervencions són delicades per als negocis per la durada que 
puguen tenir les obres, per tant, cal consensuar-les i sobretot, cal compensar als comerços amb 
mesures temporals que visibilitzen que continuen oberts i amb accions que els promocionen. 
Per altra banda, l’experiència mostra que la dignificació de l’espai públic en entorns comercials 
comporta el risc de substitució de tendes tradicionals o pròximes amb l’augment del seu valor. 
Molts es converteixen en negocis d’hostaleria amb l’oportunitat de terrasses als espais que 
abans ocupaven els cotxes aparcats causant noves molèsties als residents. Per tant, el redisseny 
d’aquests carrers ha d’anar acompanyat de mesures de  gestió pública que compensen i 
previnguen nous conflictes.  

 

Selecció de carrers on dinamitzar el comerç de proximitat de barri. Veure plànols 4.2.1.iii., 4.2.3.iv., 4.1.3.iv. de 
l’annex cartogràfic. 

 

Exemples a Burjassot i Xirivella de dinamització comercial des de la millora de la secció viària. Fotos: Google Street. 
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Horitzó temporal 

Mig termini 

Pressupost aproximat  

Alt. 

Procés 

Procés de participació, projecte i obra. 

Agent implicat 

Ajuntament (Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals; Àrea de Política Econòmica), i 
agrupacions de comerciants. 

Font de finançament 

Administració i possibles subvencions de programes autonòmics de la Generalitat de foment del 
comerç. 

Observacions 

Vincular aquesta proposta al Pla d’Acció Comercial (Càmera de Comerç, 2005) i també a la Línia 
d’Actuació LA.3 (OT4) de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (DUSI) 
d’Ontinyent (desembre 2015): “Creación de itinerarios peatonales”. 
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4.2.2 LA BICI COM A OPORTUNITAT 

La bici és un mode de transport amable per a les ciutats, doncs no emet emissions contaminats, 

no emet soroll i sobretot és el vehicle més eficient (en temps de recorregut i energèticament) 

per desplaçar-se per la ciutat. És per això que en un bloc de Dinamisme urbà i ciutat productiva 

no hi podia faltar una estratègia per integrar la mobilitat ciclista dins dels esquemes de mobilitat 

quotidiana d’Ontinyent. 

i. Crear una malla de itineraris ciclistes a partir de la connexió dels trams existents  

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic  

Problemàtica detectada 

Actualment Ontinyent no disposa d’una xarxa de itineraris ciclistes que facilite els 
desplaçaments quotidians amb bicicleta. Té una conjunt de trams d’itineraris per a ciclistes però 
que en el seu conjunt no formen una xarxa. 

Descripció de la proposta 

La proposta consisteix en crear una xarxa d’itineraris ciclistes a partir dels trams existents. 
L’objectiu es crear una xarxa de carrils bici segregats en aquells carrers o vials on les intensitats 
de trànsit o les velocitats puguen ser altes i combinar aquest itineraris amb altres actuacions de 
pacificació del trànsit o zones 30 en la malla de carrers urbans.  

Les principals recomanacions de disseny que fa el PMUS per a la implantació d’itineraris ciclistes 
a Ontinyent són: 

- Creació d’una malla d’itineraris 
ciclistes en tot el municipi que sigui 
segura, coherent i accessible, 
adaptant les diferents tipologies de 
vies ciclistes a les necessitats de cada 
tram.  

- Compartir  la  calçada sempre que 
sigue possible, en carrers amb 
intensitats de trànsit baixes i 
implementant la senyalització 
horitzontal i vertical necessària  així 
com elements reductors de la 
velocitat. Aquesta tipologia 
d’itineraris ciclistes pot implantar-se 
en carrers de jerarquia urbana local. 
La pacificació del trànsit proposada 
amb les implantacions de Zones 30 a 
Sant Josep, Sant Rafael i el Llombo va 
en aquest sentit. 

 

Espais per compartit o espais per segregar. Font: Reálisation des pistes cyclables marquées et des bandes cyclables 
suggérées. Bruxeles. 
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- Les actuacions per reduir la velocitat són molt variades i poden anar des de la 
modificació de la secció del carrer per aconseguir un carrer més amable (proposta 
Revisió tipològica de seccions de carrers amb ampliació de voreres, eliminació de 
barreres arquitectòniques i arbrats) fins a la implantació d’elements reductors de 
velocitat com passos de vianants elevats (no recomanat en carrers on circule el 
transport públic), esquenes d’ase, coixins berlinesos, zones 30,  

 

 

Passos de vianants i esquenes d’ase. Font:IDOM 

 

 

Coixins berlinesos, reductors de velocitat adequats per a ciclistes i transport públic 
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Dissenys d’elements reductors de velocitat en Zones 30 

- En vies de jerarquia interurbana i urbana principal, on es registren les majors intensitats 
de trànsit de la ciutat, es proposa la implantació de carrils bici segregats.   

- Pel que fa al disseny dels carrils bici segregats, aquests s’implantaran a nivell de calçada 
i tindran un ample de 2,5 metres per als carrils bici bidireccionals o de 1,5 pels 
unidireccionals. 

                    

Font: Calmar el tráfico. Pasos para una nueva cultura de la movilidad urbana. Ministerio de Fomento 2008 
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- És recomana un segregador d’obra (formigó), de fàcil manteniment. Pot estar pintat o 
no. 

 

Exemples de segregadors de formigó per a carrils bici 

- En la mesura del possible s’evitarà implantar itineraris ciclistes a la vorera. 

- Les opcions per a poder implantar un carril bici segregat en la calçada en àmbits urbans 
passa per: 

- Eliminar el cordó d’estacionament 

- Modificar l’estacionament, passant de bateria a cordó 

- Reduir l’ample dels carrils de circulació (entre 2,80 i 3 metres en àmbits urbans en 
funció de si circulen vehicles pesats o no) 

- Eliminant un carril de circulació 

 

Els trams de carrils bici proposats son: 

- CV-660, entre la Rotonda de l’Avinguda d’Almansa i la rotonda de la CV-665: aquest 
tram, de titularitat de la Conselleria, permet connectar l’itinerari ciclista de la CV-660 
(Ruta Colesterol) amb el de la CV-665. L’itinerari ciclista es podria encaixar entre la 
vorera i la calçada al costat sud o en el voral nord. En ambos casos serà segregat i 
bidireccional. 

- Av. Almansa. Per donar continuïtat a la Ruta del Colesterol es proposa crear un itinerari 
ciclista al vial de servei sud de l’Avinguda d’Almansa. La proposta consisteix en tancar al 
trànsit el vial del servei sud, permetent-se només les entrades i eixides als guals existents 
des de l’eix central de l’Avinguda. El vial de servei passaria així a ser de preferència de 
vianants i ciclistes, amb una inversió relativament baixa. L’itinerari ciclista (bidireccional) 
es pot segregar del flux de vianants per tal de minimitzar les interferències i possibles 
conflictes entre vianants i ciclistes. 

- Av. Ramón i Cajal, des de la plaça de la Concepció a la rotonda de l’Av. Sanchis Guarner. 
El carril bici bidireccional segregat podrà ser implantat quan l’avinguda Ramón i Cajal 
passe a ser de sentit únic. Així es podrà modificar la secció e implantar el carril bici 
segregat bidireccional. 

- Avinguda del Tèxtil. El carril bici de l’Av. del Tèxtil ha de garantir la connexió segura entre 
el nucli urbà i el polígon industrial, diferenciant, en la mesura del possible el flux de 
vianants del de bicicletes. 

- Carrer de les Flassades, entre l’Av. del Tèxtil i el pont. Aquí el carril bici bidireccional 
segregat ha d’anar pel voral de la carretera. Al pont l’itinerari ciclista ha de compartir la 
vorera amb el vianant. 
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- Connexió amb el polígon del Altet. Aquest itinerari transcorre per un camí rural 
(asfaltat). Es donarà un tractament de pacificació del trànsit per tal de que les bicicletes 
puguin circular amb seguretat compartint la calçada amb els vehicles. 

- Avinguda Almaig. En aquest cas es proposa una remodelació de la secció de l’avinguda, 
passant reduint l’ample dels carrils de circulació per tal de implantar un carril bici 
bidireccional de 2,5 metres d’ample. En els trams on la reducció dels ample de carrils no 
siga suficient, es passarà l’estacionament en bateria a cardó. Veure plànols 4.1.3. iv de 
seccions tipus. 

- Carrer Vicent Lluis Montes, permetrà la connexió entre la CV-660 (ruta del Colesterol) i 
el Poliesportiu. Una opció de secció es implantar un bidireccional en l’actual espai del 
cordó d’estacionament i passar l’estacionament al costat nord del carrer (inclús en 
bateria). 

- Carrer del Poliesportiu, entre el Poliesportiu i la ronda sud. Modificant l’estacionament 
en bateria a cordó d’un dels costats del vial es pot implantar un carril bici bidireccional 
segregat. 

- Carrer Santa Teresa, entre el Poliesportiu i l’Av. Torrefiel. En aquest cas es podria 
implantar una pista bici ocupant provisionalment els terrenys pendents d’urbanitzar. 
Posteriorment i quan s’urbanitzen els sectors, s’haurà de definir en fase de projecte. 

- Després el pla planteja 13,9 quilòmetres de zones 30 als barris de Sant Rafael, El Llombo 
i Sant Josep, on el ciclista podrà compartir la calçada amb els vehicles amb seguretat. 

- Per permetre la connexió entre Sant Rafael i El Llombo i Sant Josep, es proposa que els 
ponts de Santa Maria i Sant Francesc es senyalitzen a 30Km/h, per tal de permetre la 
convivència entre ciclistes i vehicles motoritzats. 

En qualsevol cas i per a cada tram, serà necessari realitzar un projecte d’alternatives abans de 
realitzar el projecte d’execució.  

Quan la xarxa ciclista d’Ontinyent estiga desenvolupada al 100% tindrà un total de 36,3 
quilòmetres, repartits de la següent manera: 

- 13,3 quilòmetres de itineraris ciclistes existents a 2016 

- 9,1 quilòmetres d’itineraris ciclistes proposats 

- 13,9 quilòmetres de carrers de zona 30 
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La proposta de xarxa plantejada a Ontinyent és la que es pot veure en el mapa següent: 

 

Xarxa de itineraris ciclistes d’Ontinyent. Plànol. 4.2.2.i 

 

Horitzó temporal 

Inici a curt termini i execució al llarg dels 10 anys de vigència del PMUS 

Pressupost aproximat  

Molt Alt per al total de la proposta.  

En funció del tram a executar (tipologia i longitud) el pressupost serà Mig o Alt. 

Procés 

Participació pública, projecte d’alternatives, projecte executiu i obra 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent, veïns i col·lectius ciclistes. 

Font de finançament 

Recursos propis de l’Ajuntament 
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ii. Connexió ciclista entre Ontinyent i Agullent  

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic 

Problemàtica detectada 

Ontinyent té una estreta relació amb Agullent. De fet de les diferents enquestes realitzades per 
a l’anàlisi del PMUS, la relació entre Agullent i Ontinyent sempre ha estat de les més importants. 

El polígon El Pla d’Ontinyent es troba a tant sols 1,3 quilòmetres del polígon Llobera Sud 
d’Agullent. Aquesta proximitat geogràfica junt amb les fortes relacions de mobilitat registrades 
en la fase d’anàlisi del PMUS, fan pensar en la necessitat de garantir una connexió entre els dos 
municipis, a través dels dos polígons industrials, amb modes no motoritzats.  

Descripció de la proposta 

Es proposen dos alternatives per connectar Ontinyent i Agullent amb bicicleta: 

La primera passa per construir un itinerari ciclista segregat que done continuïtat al projectat a 
l’avinguda del Tèxtil d’Ontinyent i que a través de la CV-81 i l’avinguda de França i Ontinyent, 
connecte amb el polígon Llobera Sud i posteriorment amb el nucli urbà d’Agullent. Des de la 
intersecció del carrer Ramon i Cajal amb l’Av. Sanchis-Guarner (Ontinyent) i l’Av. Vall d’Albaida 
d’Agullent hi ha tant sols 4,5 quilòmetres, que es podrien fer en bicicleta en 20-25 minuts. 

La proposta té certa complexitat, doncs es fa necessari buscar una solució per a inserta un tram 
de 800 metres de carril bidireccional en paral·lel a la CV-81 (titularitat de la Conselleria). Una 
solució seria utilitzar el vial nord que transcorre paral·lel a la CV-81 des dels Bombers fins a la 
rotonda d’accés a l’A-7. En qualsevol dels casos es requerix d’un estudi d’alternatives per decidir 
el traçat definitiu. 

Una segona opció és senyalitzar un itinerari ciclista que permet la connexió d’Ontinyent i 
Agullent a traves de la senda dels Cinc Germans, que connecta l’Av del Tèxtil amb l’Av. França a 
Agullent. Aquest itinerari tindria un tractament de pacificació per tal de garantir la seguretat del 
ciclistes, que compartirien calçada amb els vehicles motoritzats. 

 

Alternatives de connexió ciclista entre Ontinyent i Agullent. Plànol 4.2.2 ii 

Horitzó temporal 

Llarg termini (una vegada implantat el carril bici de l’Av. del Tèxtil) 
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Pressupost aproximat  

Baix per a la proposta d’itinerari ciclista per la senda dels Cinc Germans i alt per l’itinerari 
segregat de la CV-81 

Procés 

Estudi d’alternatives, projecte constructiu i obres. 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent, Ajuntament d’Agullent i Generalitat (Conselleria d’Habitatge, Obres 
públiques i Vertebració del Territori) 

Font de finançament 

Pròpia de l’Ajuntament i de la Conselleria 
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iii. Cobertura d’estacionaments per a bicicletes (U-Invertida) 

Concepció 

Proposta desenvolupada per l'equip tècnic 

Problemàtica detectada 

Per a que una xarxa ciclista sigui funcional, a més a més d’estar connectada i garantir una 
continuïtat dels itineraris, és important que tinga garantida la possibilitat d’estacionar amb 
seguretat la bicicleta. Aquest concepte de poder estacionar la bicicleta va més enllà del concepte 
de xarxa ciclista. A Ontinyent la presència d’aparcabicicletes és baixa, dificultant-se així l’ús de 
la bicicleta com a mode de transport quotidià. 

Descripció de la proposta 

La proposta va encaminada a fomentar l’ús de la bicicleta com a mode de transport quotidià 
implantant estacionament de bicicletes en els principals equipaments de la ciutat.  

Segons el “Manual de aparcamientos de bicicletes” de l’IDAE  la tipologia d’estacionament  de 
bicicletes recomanada és la U-invertida amb totes les seves variants pel seu nivell de seguretat 
i comoditat. L’avantatge principal dels suports en U-Invertida respecte a la resta de suports es 
que permet lligar la bicicleta amb dos elements antirobatoris, fixant el quadre i les dues rodes 
al suport. 

 

Diverses tipologies de suports tipus U-Invertida: Barcelona, València, Ciutat de Mèxic, València, Buenos Aires i 
Barcelona. Fotos: Equip redactor 

També es recomana que els estacionament de bicicletes s’implanten en la calçada, ocupant la 
plaça d’estacionament d’un vehicle. En una plaça d’estacionament en cordó és possible 
implantar fins a 5 U-Invertides (veure les dues fotos de l’esquerra). 
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Les dimensions necessàries per a implantar un estacionament tipus U-Invertida es: 

 

Font: “Manual de aparcamientos de bicicletes” de l’IDAE 

A Ontinyent s’ha estimat la necessitat d’implantar grups de U-Invertides (mínim grups de 2) en 
els principals equipaments de la ciutat. En total es proposen 44 punts d’estacionament, el que 
fa un mínim de 88 U-Invertides (grups de 2) i un màxim de 220 (grups de 5). 

 

Proposta d’ubicació d’estacionament U-Invertides. Plànol: 4.2.2. iii 
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Horitzó temporal 

Curt termini 

Pressupost aproximat  

Baix 

Procés 

Estudi de detall per part de l’Ajuntament, compra de les U-Invertides i instal·lació 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent. Àrea de Medi ambient o urbanisme 

Font de finançament 

Pròpia de l’Ajuntament 

 

  



             

236 

 

iv. Ubicació d’estacionaments de llarga duració per a bicicletes 

Concepció 

Proposta desenvolupada per l'equip tècnic 

Problemàtica detectada 

De la mateixa manera que les U-invertides són necessàries per a garantir l’estacionament de 
curta i mitjana duració, hi ha centres atractors on es necessari estacionar la bicicleta durant un 
període llarg de temps. En aquests casos la bicicleta està exposada més hores i el perill de 
robatori o vandalisme és major. Ontinyent no disposa de cap estacionament de llarga duració 
per a bicicletes. 

Descripció de la proposta 

Per tal de fomentar l’ús de la bicicleta com a mode de transport quotidià és important que en 
els estacionaments de llarga duració es garanteixi la protecció de la bicicleta d’una manera més 
clara que la que permet una U-Invertida. 

La instal·lació d’estacionaments de llarga duració permet estacionar la bicicleta còmodament. 
Al mercat hi ha gran varietat de models i també de models de gestió. En el cas d’Ontinyent el 
sistema més adient pot ser el manual (el que utilitza actualment Renfe en algunes de les 
estacions de Rodalies). Aquest sistema consisteix en ubicar uns box metàl·lics on guardar la 
bicicleta i el usuari ha de portar un candau per a poder tancar la porta. En el cas dels IES i 
universitat és important que l’estacionament estigui, si és possible, dins del centre. 

 

Box d’estacionaments de bicicletes de llarga duració. Fotos: Equip redactor 

En el cas d’Ontinyent es proposa la implantació de 5 estacionaments de llarga duració: 

- Estació de Renfe 

- Universitat de València 

- Nou Hospital 
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Estacionaments de llarga duració per a bicicletes. Plànol: 4.2.2.iv 

Horitzó temporal 

Mig termini 

Pressupost aproximat  

Baix 

Procés 

Fer partícips del projecte a la Universitat de València, a Renfe i en un futur pròxim al Nou Hospital 
i acordar amb ells la ubicació dels estacionaments, compra dels estacionaments i instal·lació. 

Agent implicat 

Universitat de València, Renfe, Conselleria de Sanitat de la Generalitat i àrea de medi ambient 
de l’Ajuntament d’Ontinyent 

Font de finançament 

Pròpia de l’ajuntament i dels agents implicats (Universitat de València, Renfe i Conselleria de 
Sanitat) 
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4.2.3 EL VEHICLE PRIVAT 

El vehicle privat té un paper important en l’esquema de mobilitat d’Ontinyent donada 

l’estructura territorial del municipi, però també és veritat que se n’abusa en el seu ús degut a 

una llarga tradició d’anar i aparcar el cotxe en qualsevol lloc. EL PMUS pretén ordenar l’ús del 

cotxe per tal de guanyar espai públic per a altres usos (ampliació de voreres, millora de places, 

implantació del carril bici) de tal manera que es reequilibre l’ús dels carrers entre tots els modes 

de transport presents a la ciutat. 

i. Jerarquia viaria 

Concepció 

 Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic 

Problemàtica detectada 

Actualment es detecta a Ontinyent una manca de jerarquia viària, el que provoca que 
determinats carrers hagin de suportar un trànsit de pas que no els correspon. 

Descripció de la proposta 

El primer que ha de fer un PMUS es jerarquitzar els carrers de la ciutat per tenir clar quins carrers 
seran per passar i quins d’estar. Els carrers de passar són els que permeten connectar la ciutat 
amb els vials de connexió i els que estructuren el trànsit motoritzat per dins de la ciutat. Aquests 
han de ser la gran minoria i aquesta jerarquia no significa que no puguen disposar d’una secció 
amable per al vianant. Són carrers amb una funció de transit de pas (adequada a la mida de la 
ciutat) el que condicionarà el tipus de secció i tractament que si li pot donar al carrer.  

Per contra els carrers d’estar, que són tots aquells carrers urbans que no formen part de la xarxa 
viaria urbana principal, tenen una funció d’atendre les necessites a nivell de barri. El trànsit en 
ells ha de ser d’accés a l’habitatge o de distribució urbana (regulada). Per a que puguen complir 
adequadament aquesta funció, s’ha de modificar les seccions existents o implementar mesures 
de pacificació del trànsit. 

La xarxa viaria d’Ontinyent es divideix en tres jerarquies: 

- Xarxa interurbana. Són els vials que permeten la connexió d’Ontinyent amb els 
municipis dels voltant i les grans infraestructures viàries 

- Xarxa urbana principal. És la xarxa que estructura el trànsit d’Ontinyent i permet 
connectar-se amb la xarxa interurbana. A Ontinyent tenen aquesta jerarquia el següents 
carrers i avingudes: 

- Av. Almansa – Av. Jacinto Benavente – C. Tirador 

- Pont de Sant Francesc 

- Av. Ramon i Cajal i Av. del Tèxtil 

- C. de les Flassades 

- C. Font dels Brulls (carrer de la ITV) 

- C. Dos de Maig 

- Av de l’Almaig – Av. Benicadell – Av. Sanchis Guarner 

- Av. Torrefiel – Pont de Santa Maria 
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- Xarxa viària local. La resta de carrers d’Ontinyent que no formen part de la xarxa viaria 
interurbana o de la xarxa viària urbana principal són carrers de jerarquia local i per tant 
carrers amb una funció d’estar, no de passar. 

 

Jerarquia viària d’Ontinyent. Plànol 4.2.3. i 

Horitzó temporal 

Consolidació de la jerarquia viària a llarg termini. Transversal 

Pressupost aproximat  

Aquests proposta no té cost, doncs el seu paper és definir la funció de cada un dels carrers per 
poder desenvolupar la resta de propostes 

Procés 

El que correspongui per al desenvolupament de cada una de les propostes derivades d’aquest 
plantejament jeràrquic 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent, Diputació de València i Conselleria d’Habitatge, Obres publiques i 
vertebració del territori. Els agents públics que tinguen titularitat d’alguna de les carreteres que 
transcorren pel terme municipal d’Ontinyent. 
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ii. Estructura viaria 

Concepció 

 Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic 

Problemàtica detectada 

Alguns dels carrers de la xarxa urbana principal es veuran afectats per algunes de les propostes 
del pla de mobilitat per tal de poder potenciar la seva funció dins de l’esquema de mobilitat de 
la ciutat. 

Descripció de la proposta 

L’estructura viària d’una ciutat ha de donar resposta a les necessitats dels seu habitants i ha 
d’estar en consonància amb la jerarquia viària plantejada. L’estructura urbana principal no ha 
de ser una xarxa que permeta la circulació lliure de tots els vehicles, sinó que ha de servir per a 
forçar els grans fluxos de la ciutat i estructurar així el transit intern del municipi. 

 

Carrers de jerarquia urbana principal i els seus sentits de circulació. Plànol 4.2.3. ii 

D’aquesta manera, igual que el carrer Dos de Maig ja és de sentit únic i per tant es podrà 
modificar la seva secció tipus per ampliar la vorera del costat oest (Poble Nou), el PMUS proposa 
fer de sentit únic el carrer Ramón i Cajal entre la plaça de la Concepció i la rotonda de Sanchis 
Guarner. D’aquesta manera els vehicles que tinguin destinació Sant Rafael entrant pel Tèxtil, 
aniran pel carrer de les Flassades, alliberant així de transit de pas el centre d’Ontinyent. Els que 
es dirigeixin al centre, s’estructuraran per l’Av. Sanchis Guarner i l’Av. Almaig. 

Igualment, l’Av. Torrefiel és una via urbana principal de doble sentit de circulació. Quan 
s’execute la rotonda de l’Av. Torrefiel amb la ronda Sud, serà el moment de reestructurar 
aquesta via principal deixant-la de sentit únic i fent el sentit contrari pel carrer Jaume I. Això 
permetrà fer una secció més amable a Torrefiel i solucionar algunes interseccions actualment 
complicades, com la del carrer del Regall amb Torrefiel 

Horitzó temporal 

Transversal 
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Pressupost aproximat  

Cero (pressupost lligat a les propostes 4.5.2. i. i  4.2.2. i) 

Procés 

Actuacions lligades a altres propostes.  

Agent implicat 

Conselleria de infraestructures, Ajuntament d’Ontinyent (àrea d’urbanisme) 

Font de finançament 

Pròpia de l’Ajuntament i de la Conselleria 

Observacions 

La transformació de l’Av. Torrefiel en sentit únic es desenvoluparà a partir de la proposta “4.5.2. 
i. Implantació de la rotonda del Llombo amb la Ronda Sud, junt amb la proposta de reordenació 
de l’Av. Torre-fiel i l’Av. Jaume I”, mentre que el sentit únic de circulació a Ramon i Cajal va lligat 
a la proposta “4.2.2. i. Crear una malla de itineraris ciclistes a partir de la connexió dels trams 
existents” 
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iii. Alliberar de trànsit a motor el Pont Vell (S. XVI) 

Concepció 

Desenvolupada per l'equip tècnic a partir d'idees del diagnòstic col·lectiu  

Problemàtica detectada 

El Pont Vell d’Ontinyent és un Pont del segle XVI per on, actualment, encara hi circulen vehicles 
privats motoritzats. L’itinerari que fan els cotxes que circulen pel Pont Vell és de pas, per 
travessar de la Cantereria a Poble Nou o per connectar amb Torrefiel.  

Descripció de la proposta 

La proposta consisteix en tancar al trànsit el Pont Vell per tal de preservar el patrimoni 
arquitectònic però també per racionalitzar el trànsit de pas per la plaça de Baix procedent de 
Sant Rafael. Creiem fermament que la connexió idònia entre Sant Rafael i Poble Nou, el Llombo 
o Sant Josep ha de ser pel pont de Santa Maria. 

La proposta pot dividir-se en dues fases: 

• La primera fase es podria fer a curt termini i consistiria en implementar un sentit únic al 
Pont Vell sentit la Cantereria. D’aquesta manera es reduiria el transit pel pont i 
permetríem una eixida alternativa a la de la plaça de Baix i carrer del Delme als vehicles 
estacionats a l’aparcament de Tortosa i del Trinquet. 

• En una segona fase i quan ja estiga reurbanitzada la plaça Major i la plaça de Baix es 
proposa tancar completament al transit el Pont vell. En aquest punt, l’estacionament de 
Tortosa passaria a ser només per a residents de La Vila. En el mapa adjunt es mostra 
l’esquema de circulació per a aquest segon escenari proposat. 

 

Proposta de gestió del trànsit amb el tancament del Pont Vell. Plànol: 4.2.3. iii 
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Horitzó temporal 

Primera Fase a curt termini i tancament total a mig termini, quan estiga peatonalitzada la plaça 
Major i el carrer de Baix 

Pressupost aproximat  

Baix 

Procés 

Estudi tècnic del tancament pel que fa a senyalització i implantació 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent i veïns 

Font de finançament 

Pròpia de l’Ajuntament 
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iv. Implantació de tres zones 30: Sant Josep, El Llombo i Sant Rafael 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic  

Problemàtica detectada 

Als nuclis urbans del tres barris principals de la ciutat (Sant Josep, Sant Rafael i El Llombo) s’ha 
detectat unes velocitats de circulació que no es corresponen amb la jerarquia del carrer ni amb 
l’ús social del mateix. A més a més com s’ha constata en l’análisis l’índex d’accidentalitat a 
Ontinyent es prou elevat. Tot això acompanyat d’un disseny urbà que no ajuda, en molts casos 
a pacificar el trànsit pels carrers d’aquests barris. 

Descripció de la proposta 

Una zona 30 és una àrea urbana delimitada amb unes portes clares d’entrada i sortida, una 
senyalització específica i una limitació de la velocitat màxima de 30 quilòmetres hora. 

El principal objectiu d’implantar una zona 30 és el de pacificar el trànsit en una àrea 
determinada, ja sigui aquesta residencial, comercial o mixta, per tal d’augmentar la seguretat i 
millorar la qualitat de vida dels habitants que resideixen en aquesta àrea i el de les persones que 
treballen o realitzen qualsevol activitat en ella. Es pretén limitar la utilització del vehicle privat 
en benefici d’altres modes de transport més sostenibles i compatibles amb la via urbana. 
D’aquesta manera i sense prohibir l’ús del vehicle privat, el carrer passa a ser un espai d’ús 
compartit, on el vehicle privat ha deixat de tenir preferència. 

La pacificació del trànsit porta associada la millora de certs indicadors de trànsit i seguretat 
viària. Els principals objectius a assolir són: 

� Incrementar la seguretat viària (reduir els accidents) � La limitació de la velocitat 
màxima de circulació a 30 Km/h, redueix les probabilitats d’accident en un 50% (el temps 
de reacció i frenada es redueix notablement) i en cas d’accident, les conseqüències no 
solen anar més enllà d’unes contusions. En el gràfic adjunt, es pot veure la distància de 
reacció i la distància de frenada a 50 i a 30 Km/h. Un cotxe a 50 Km/h necessita 27 metres 
per aturar-se, en canvi a 30 Km/h. tant sols en necessita 13. 

 

Font: CERTU 

� Evitar el trànsit de pas � La eliminació de la prioritat absoluta per al vehicle privat en 
els carrers de la zona 30, alhora que es disminueix la velocitat de circulació, fa que 
s’elimini el trànsit de pas per dins de la zona 30. La jerarquització de l’àmbit d’estudi és 
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cabdal per assegurar-se una disminució de la IMD i per tant l’èxit en la implantació d’una 
zona 30. 

 

Font: RACC 

 

� Recuperar l’espai urbà per als vianants � La disminució del trànsit i de la velocitat, així 
com l’ampliació de les voreres, permet que el carrer recuperi el paper de lloc de trobada 
i encontre social. El vianant torna a ocupar l’espai urbà i es millora la qualitat de vida 
dins de la zona. Les zones 30 potencien el concepte de barri, al ser l’espai urbà una zona 
més habitable. 

� Garantir l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda (PMR) � En tota la ciutat 
s’ha de garantir l’accessibilitat a PMR (llei d’accessibilitat), però en una zona 30 i degut 
a les modificacions de seccions que es realitzen, es garanteix una homogeneïtat i 
continuïtat en els itineraris que faciliten els desplaçaments de PMR. De la mateixa 
manera que es garantitza uns itineraris adequats per a PMR,  s’aconsegueix una malla 
ideal per a vianants i ciclistes, aquest últims compartint la calçada amb la resta de modes 
motoritzats.  

� Reduir la contaminació acústica � La disminució de la IMD pels carrers de la zona 30, 
però sobretot la disminució de la velocitat, provoca una reducció notable de la 
contaminació acústica.  Es sol establir com a IMD màxima en un carrer zona 30 els 5.000 
vehicles dia, el que equival aproximadament a 60dB (una conversa entre dues persones 
registra  50 dB). 

� Reduir les emissions ���� La reducció de la IMD i la disminució de la velocitat (garantint 
una conducció tranquil·la sense grans accelerades) provoquen una disminució dels 
gasos contaminants, a la vegada que es redueix el consum de combustibles i s’augmenta 
la eficiència energètica.  

� Una eina per al desenvolupament urbà i el dinamisme econòmic � la implantació 
d’una zona 30 en un barri comercial o mixt fa augmentar el dinamisme econòmic de la 
zona, doncs es guanya qualitat de vida i el número de vianants augmenta al millorar les 
condicions de pas. És una bona eina per a garantir un desenvolupament urbà equitatiu 
entre modes de transport alhora que es potencia el dinamisme econòmic de la zona. 

� Compartir l’espai entre els diferents modes de transport � si bé un dels objectius 
d’una zona 30 és recuperar l’espai per al vianant, no és menys important el paper que 
pren la calçada. En ella han de conviure la resta de modes de transport: el vehicle privat, 
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la motocicleta, la bicicleta i la distribució urbana. Fer compatible la calçada amb aquests 
modes de transport i els usos dels mateixos, és un dels principals objectius alhora 
d’implantar una zona 30. 

Els principals elements a tenir en compte a l’hora d’implantar una zona 30 son: 

Portes d’entrada i eixida: és molt important que el 
usuari de la via sigui conscient de que està entrant 
en una zona 30. Per aquest motiu és bàsic en la 
implantació d’una zona 30 senyalar clarament el que 
s’anomena “portes d’entrada” i “portes d’eixida”. 
Aquestes portes són les que indiquen a l’usuari que 
està entrant o eixint de la zona 30. Hi ha vàries 
maneres de dissenyar portes d’entrada i en cada cas 
s’haurà d’analitzar quina és la idònia, però 
generalment solen constar d’un pas de vianants 
elevat i una senyalització vertical i horitzontal molt 
clara, que indiquin al usuari de la via que està 
accedint a una zona 30.                                                                Porta de Zona 30 a Paris. Font: CERTU 

Actuacions sobre el traçat en planta: Els dispositius relacionats amb el traçat en planta obliguen 
als vehicles a descriure una trajectòria en corba, amb la consegüent reducció de la velocitat. Els 
més utilitzats són miniglorietes, retranqueijos, zigs-zags o modificacions de interseccions amb T. 

Actuacions sobre el traçat en alçada: Aquestes actuacions fan referència a elements que 
s’insereixen en la calçada per elevar-la, de tal manera que el vehicle ha de reduir la velocitat per 
superar l’obstacle. L’alçada màxima de l’element reductor de velocitat és de 7,5 centímetres. 
Lloms, coixins o mesetes (passos de vianants elevats) són els més utilitzats. És important 
minimitzar la implantació d’aquests elements per allà on circula l’autobús urbà. 

Actuacions sobre la secció transversal: Amb l’objectiu de reduir la velocitat de circulació, es 
podrà reduir l’amplada de la calçada. En seccions noves o redissenyades totalment, s’aconsella 
que l’ample de carril sigui de 3-3,20 metres i que en qualsevol cas no superi mai els 3,5 metres. 
Les actuacions proposades són martells, illetes i estretaments puntuals. 

Senyalització vertical i horitzontal: La senyalització vertical que indica l’entrada i sortida d’una 
zona 30 és la S-30 (entrada) i la S-31 (sortida). Aquesta senyalització s’ubica en les portes 
d’entrada i sortida de la zona 30. 

 

A més a més de la senyalització específica d’entrada i sortida a una zona 30, dins d’aquesta àrea 
s’instal·len totes les senyals de trànsit que indiqui la normativa. Tot i això, per no crear un “bosc” 

S-30 S-31S-30 S-31
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de senyals al carrer, cal estudiar amb detall quines senyals són vertaderament necessàries en 
cada cas. 

La senyalització horitzontal a implantar en una zona 30 consisteix, principalment, en mantenir 
en bon estat la senyalització horitzontal que indica la normativa vigent. En aquest sentit cal 
mantenir en bon estat la pintura dels passos de vianants, les places d’estacionament, les de 
distribució urbana, els cedeixi el pas o els stops, etc. Després, cap la possibilitat d’aprofitar la 
pintura de colors per remarcar les portes d’entrada o sortida (com es fa a Barcelona) o els passos 
de vianants elevats. En el cas de València la porta les portes d’entrada i eixida s’han senyalitzat 
com es veu a la foto adjunta: 

 

            Porta d’eixida València                                 Porta d’entrada València                         Porta d’entrada Barcelona 

Així doncs la implantació d’una sola 30 va molt lligada al disseny urbà dels carrers, motiu pel 
qual aquesta proposta està estretament lligada a la proposta de seccions que fa el PMUS.  

En el mapa adjunt es pot veure els carrers que es proposen passar a Zona 30 i la localització de 
les portes d’entrada i eixida: 

 

Proposta de Zones 30. Plànol 4.2.3. iv 
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Horitzó temporal 

Al llarg dels 10 anys de vigència del PMUS 

Pressupost aproximat  

Molt alt.  

Pressupost relacionat amb les propostes “1.3.4. Revisió tipològica de seccions de carrers amb 
ampliació de voreres, eliminació de barreres arquitectòniques i arbrats” i “4.1.3. ii de 
Transformació dels creuaments del barri de Sant Josep en espais compartits”. El 
desenvolupament d’aquestes propostes relacionades és part del desenvolupament i 
implantació de les zones 30, motiu pel qual no s’han de considerar els pressupostos per separats. 

Procés 

Debat amb els veïns i Mesa de mobilitat, projecte tècnic i obra 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent (Urbanisme, Medi ambient i Comerç) 

Font de finançament 

Pròpia de l’ajuntament 

Observacions 

La implantació de les zones 30 està estretament lligat amb la proposta 4.1.3 iv. Revisió tipològica 
de seccions de carrers amb ampliació de voreres, eliminació de barreres arquitectòniques i 
arbrats i a la proposta “4.1.3. ii de Transformació dels creuaments del barri de Sant Josep en 
espais compartits”. 
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v. Gestió del transit a Poble Nou 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic 

Problemàtica detectada 

 Poble Nou està semipeatonalitzada però encara queden itineraris de pas que cal tancar 

Descripció de la proposta 

L’objectiu d’aquesta proposta es proposar bucles d’entrada i eixida a Poble Nou per tal de 
permetre l’accés a veïns i a la distribució urbana de mercaderies. 

 

Gestió del trànsit a Poble Nou. Plànol 4.2.3. v 

Es proposen els següents bucles: 

• Carrer de Sant Josep – carrer de la Morereta – plaça de Santo Domingo. Aquest bucle 
permet accedir al mercat i als veïns de l’entorn 

• Carrer de l’Aurora i carrer de la Santa Faç. Aquest bucle es exclusivament de veïns. No 
es permet l’accés a la plaça de Santo Domingo pel carrer de l’Aurora. 

• Carrer de Tomàs Valls – Arquebisbe Segrià – Maians i plaça de Baix. Aquest bucle permet 
la distribució urbana al carrer Major i l’accés a la plaça de Baix (veïns) un cop 
reurbanitzada la plaça major. 
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• Trinquet de Gomis – carrer del Delme. Per accedir a l’estacionament del Trinquet i de 
Tortosa. A mig -llarg termini aquestes bosses d’estacionament s’han de reduir per tal de 
reduir el trànsit d’aquest bucle. L’estacionament de Tortosa ha de passar a ser per a 
residents a La Vila i el del Trinquet s’hauria de reduir a poc menys de 50 places. 

Per aconseguir aquesta estructura de trànsit es necessita tallar el transit en tres punts: 

• Carrer Tomàs Valls amb Arquebisbe Segrià 

• Carrer de l’Aurora amb carrer de la Morereta 

• Carrer de Sant Antoni amb carrer de l’Aurora 

Horitzó temporal 

Curt 

Pressupost aproximat  

Baix. Jardineres o pilones per tancar els circuits de pas 

Procés 

Tècnic  

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent i veïns de Poble Nou i La Vila 

Font de finançament 

Pròpies de l’Ajuntament 

Observacions 

Aquesta proposta està estretament lligada amb les propostes: 

- 4.1.1. ii. Dotar de continuïtat a l’espai públic lligant en xarxa les places principals de 
Poble Nou”. 

- 4.2.3 vi Reordenació de l’estacionament en superfície a Poble Nou 

- 4.2.3 iii Alliberar del trànsit a motor el Pont Vell 
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vi. Reordenació de l'estacionament en superfície a Poble Nou 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic  

Problemàtica detectada 

Amb les actuacions previstes de millora de l’espai públic es modificaran les localitzacions de les 
places d’estacionament a Poble Nou. 

Descripció de la proposta 

Aquesta proposta pretén reordenar l’estacionament a Poble Nou tal i com s’indica en el mapa 
adjunt: 

 

Reordenació de l’estacionament en superfície a Poble Nou. Plànol 4.2.3. vi 
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Les principals actuacions es donaran a: 

• Plaça del Mercat. Es reordenarà la plaça per crear un espai de trobada més amable. 
S’eliminaran aproximadament 30 places (a definir en projecte). Actualment n’hi ha 60. 

• Plaça Vicent Rodríguez. Actualment és un estacionament. Es pretén millorar l’entorn 
urbà, principalment per residents, motiu pel qual tampoc s’eliminaran totes les places 
d’estacionament. N’hi ha 60 i es proposa mantenir-ne 25 

• Carrer Sant Josep. S’elimina l’estacionament. 

• Plaça de la Concepció. S’elimina l’estacionament per remodelar la plaça 

• Sant Antoni. També s’elimina l’estacionament per tal de remodelar la plaça. 

Totes aquestes actuacions impliquen l’eliminació de 204 places d’estacionament. Ara bé, això 
no vol dir que a curt termini desapareguin aquestes places, sinó que l’oferta es trasllada a altres 
punts de l’entorn de Poble Nou on l’Ajuntament té disponibilitat de places. Aquest punts son: 

• Nova bossa d’estacionament a Paduana. 139 places 

• A l’estacionament del Trinquet, que normalment està a una ocupació del 75%, hi queden 
48 places. 

• Nova adequació de l’estacionament Tortosa (Pont Vell) 25 places 

• Estacionament de la plaça del Barranquet. Hi ha dues plantes d’estacionament 
tancades. Si se’n habilita una es disposaria 40 places d’estacionament més, fent un total 
de 119. 

D’aquesta manera tenim que s’eliminen 204 places i se’n creen 252. A curt termini es una bona 
solució, però a la llarga i tenint en compte els objectius plantejats de repartiment modal, s’haurà 
de començar de delimitar l’oferta d’estacionament. En aquests sentit el PMUS planteja que 
l’estacionament de Tortosa sigui exclusiu per als residents de La Vila i que el del Trinquet, amb 
les millores de l’entorn del Clariano, disminueixi la seva capacitat fins a les 50-60 places. 

En tot aquest escenari descrit no s’ha tingut en compte les 600 places disponibles al CC. El Teler 
i que a mig termini han de convertir-se en l’estacionament principal de Sant Josep i també de 
Poble Nou (per a no residents). 

Horitzó temporal 

A mig termini 

Pressupost aproximat  

El pressupost de reordenació de l’estacionament a Poble Nou és baix. 

La part important d’aquesta proposta està lligada amb la proposta “4.1.1.ii Dotar de continuïtat 
a l’espai públic lligant en xarxa les places principals de Poble Nou”. 

Procés 

Estudi tècnic i projecte de reurbanització, debat amb veïns i obra 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent (Urbanisme) i veïns de Poble Nou 

Font de finançament 



             

253 

 

Pròpia de l’Ajuntament 

Observacions 

Aquesta proposta està estretament lligada amb la proposta “4.1.1 ii Dotar de continuïtat a 
l’espai públic lligant en xarxa les places principals de Poble Nou” i amb la “4.2.3. v. Gestió del 
transit a Poble Nou” i per tant, es desenvoluparan conjuntament. En aquest sentit, els tres 
pressupostos no s’han de considerar aïlladament sinó relacionats com un tot. 
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vii. Reordenació de l'estacionament en superfície a Sant Josep 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic  

Problemàtica detectada 

L’estacionament a Sant Josep, sobretot el que està en bateria, no és el més adequat per a una 
àrea urbana que es vol transformar en zona 30. Aquesta transformació està estretament lligada 
a la modificació de les seccions dels carrers, per tal d’ampliar voreres. A més a més 
l’estacionament en bateria dificulta la visibilitat en les interseccions i obliga a traure cap a la via 
els contenidors de fem. És una tipologia d’estacionament que dificulta enormement un disseny 
urbà amable amb el vianant. 

 

Estacionament en bateria al carrer José Simó. Foto: Google Earth 

Descripció de la proposta 

La proposta consisteix en passar de bateria a cordó tot l’estacionament de la zona 30 de Sant 
Josep. Amb aquesta mesura es guanyarà espai per a altres usos, principalment ampliació de 
voreres, però també carrils bici. 

L’actuació proposa canviar 4.190 metres lineals d’estacionament en bateria a cordó. Això afecta 
a 1.309 places d’estacionament en bateria, que un cop passades a cordó seran 748. El resultat 
és la disminució de l’oferta d’estacionament en 561 places. 

 

En aquest sentit cal destacar els objectius assenyalats en el document 3 (Objectiu i línies 
estratègiques). Quan el PMUS estiga implantat al 100%, l’objectiu es que el repartiment modal 
en vehicle privat passi del 49% al 40%, el que implica que les necessitats d’estacionament actuals 
no seran les mateixes que les que hi haurà l’any 2026. En el document d’estratègia i objectius es 
calcula que les necessitats d’estacionament es reduiran en 819 places. 

Com hem vist en aquesta proposta, les places que es reduiran passant de bateria a cordó són 
561, un número encara lluny de les 819 que es podrien arribar a eliminar tenint en compte el 
càlcul de necessitats a 10 anys. Això indica que les propostes de gestió de l’estacionament són 
realistes. 

Proposta. Pas de bateria a cordó Longitud Bateria Cordó S'eliminen

4.190                1.309       748      561             
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Reordenació de l’estacionament en superfície a Sant Josep. Plànol: 4.2.3 vii 

 

Horitzó temporal 

Al llarg de la implantació del PMUS, a mesura que es vagi actuant en les seccions dels carrers 

Pressupost aproximat  

Baix. Inclòs dins de la proposta 4.1.3. iv Revisió tipològica de seccions de carrer amb ampliació 
de voreres, eliminació de barreres arquitectòniques i arbrats. 

Procés 

Projecte executiu de la secció, debat amb veïns i obra 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent (Urbanisme) i veïns 

Font de finançament 

Pròpies de l’Ajuntament 

Observacions 

Proposta lligada a la proposta 1.3.4. Revisió tipològica de seccions de carrers amb ampliació de 
voreres, eliminació de barreres arquitectòniques i arbrats. De fet aquesta proposta justifica la 
necessitat i viabilitat de l’eliminació o transformació de places d’estacionament per poder 
executar la proposta 1.3.4. 
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4.2.4 TRANSPORT PÚBLIC URBÀ  

El transport públic representa actual el 0,4% del repartiment modal d’Ontinyent i l’objectiu del 
PMUS es que en 10 anys arribe a representar el 1,2%. Això que percentualment pot semblar poc 
ambiciós, numèricament significar passar de 390 viatgers al dia a 1.100. Un repte per tal de 
contribuir a la millora de la mobilitat urbana sostenible, on el transport públic hi ha de jugar un 
paper clau. 

i. Optimització del itinerari del servei de transport públic urbà per poder garantir 
una freqüència de pas de 30 minuts 

Concepció 

 Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic  

Problemàtica detectada 

Actualment la línia de transport públic d’Ontinyent té oficialment una freqüència de 30 minuts, 
però analitzant el recorregut que fa (7,3Km.) i tenint en compte una velocitat comercial que 
rondarà els 13,5 quilòmetres per hora, és pràcticament impossible que pugui garantir la 
freqüència ofertada. La incertesa en la freqüència dels horaris del transport públic és un element 
dissuasori important. 

Descripció de la proposta 

La proposta té per objectiu principal definir un itinerari que permeti al operador, amb un vehicle, 
poder garantir una freqüència de pas de 30 minuts . Per això és redissenya l’itinerari a Sant Josep 
i a sant Rafael, deixant la cobertura actual pràcticament igual però amb un recorregut de 
5,7quilòmetres, que amb una velocitat comercial de 13,5 quilòmetres hora (podria ser una mica 
més alta amb les millores que es proposen als punts de parada) es poden fer amb 25,4 minuts, 
el que deixa temps per a que el conductor regule en la capçalera de la línia.  

Els principals canvis en l’itinerari de la línia són: 

• A Sant Rafael, enlloc de circular per carrer Bonavista fins a la rotonda del carrer Almansa, 
es proposa que des del Centre de salut l’autobús accedeixi a l’Av. d’Almansa a través del 
carrer Sant Rafael, al qual se li ha de canviar el sentit de circulació.  

• A Sant Josep, l’itinerari és simplifica lleugerament per tal de reduir la distància 
recorreguda però manté la filosofia de arribar gairebé porta a porta donat que un 
percentatge molt important d’usuaris és gent gran i per tant utilitzen el servei de 
transport públic perquè els aproxima a la destinació final. L’itinerari és el mateix que 
l’actual fins a l’encreuament de Martínez Vall amb Pintor Josep Segrelles. En aquest punt 
l’autobús puja per Pintor Josep Segrelles, fins a l’Av. Almaig i d’allà es dirigeix fins a 
l’ambulatori i baixa per l’Av. d’Albaida fins al carrer José Iranzo, on gira  a l’esquerra fins 
a Daniel Gil, on baixa fins a la plaça de la Concepció i d’allà a través del Pont de Sant 
Francesc retorna a Sant Rafael mantenint l’itinerari actual. 
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Optimització del itinerari del servei públic urbà. Plànol: 4.2.4. i 

Un tema important a revisar és l’estat de la concessió del servei de transport públic amb 
NavarroBus. Normalment el canvi de l’itinerari, tant si suposa més quilòmetres com menys, sol 
anar associat a una modificació de la concessió. En aquest cas i coneixent l’estat de la mateixa, 
es proposa una renovació de la concessió on s’especifiqui clarament les propostes del pla de 
mobilitat. 

Horitzó temporal 

Curt termini 

Pressupost aproximat  

Mig. El pressupost d’aquesta proposta està lligat a la renovació de la concessió del transport 
públic i al canvi i modificació de les parades. 

Procés 

Negociació de la nova concessió, canvi en les parades i implantació del nou itinerari 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent i NavarroBus 

Font de finançament 

Pròpia de l’Ajuntament i concessió privada 
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ii. Optimització del itinerari del servei de transport públic urbà a l’estació de Renfe i 
connexió amb el Poliesportiu i el Nou Hospital 

Concepció 

 Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic  

Problemàtica detectada 

Actualment el servei que dona NavarroBus a l’estació de Renfe és completament puntual i està 
lligat als horaris d’arribada i eixida dels trens de Renfe, tant cap a Alcoi com cap a València. Es 
un servei que s’utilitza prou pels viatgers que baixen del tren perquè es troben l’autobús (o 
furgoneta) esperant a l’estació però que s’utilitza molt poc per a pujar cap a l’estació perquè els 
usuaris no tenen informació d’horaris i molt probablement tampoc de l’itinerari. 

Descripció de la proposta 

La proposta és oficialitzar aquesta línia, tant des del punt de vista de la informació com des del 
punt de vista de la freqüència dels serveis. A la mateixa vegada i donat que serà una línia amb 
uns horaris preestablerts, es proposa que connecti amb el Poliesportiu, avui en dia sense 
connexió de servei públic i amb el futur Nou Hospital. 

Així aquesta Línia 2 s’oficialitza i permet augmentar la freqüència entre Sant Rafael i Sant Josep 
(complementant-se amb la L1) a la vegada que connecta el nucli urbà amb el poliesportiu, el 
Nou Hospital, l’IES Estació i la mateixa estació de Renfe. 

 

Optimització del itinerari de transport públic urbà a l’estació de Renfe. Plànol 4.2.4. ii 

Aquest itinerari podria realitzar-se amb aproximadament 46 minuts, el que permetria ofertar 
una freqüència de pas d’un servei cada 50 minuts, per tal de poder operar-se amb un sol vehicle. 

 



             

259 

 

Horitzó temporal 

Curt termini 

Pressupost aproximat  

Mig. El pressupost d’aquesta proposta està lligat a la renovació de la concessió del transport 
públic i al canvi i modificació de les parades. 

Procés 

Igual que en la proposta anterior, negociació de la nova concessió, canvi en les parades i 
implantació del nou itinerari 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent i NavarroBus 

Font de finançament 

Pròpia de l’Ajuntament i concessió privada 
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iii. Compra d’un vehicle més eficient i accessible (pis baix) per realitzar el servei de 
transport públic urbà 

Concepció 

Desenvolupada per l'equip tècnic a partir d'idees del diagnòstic col·lectiu 

Problemàtica detectada 

Actualment el servei urbà de transport públic es fa amb un vehicle poc eficient i  no accessible, 
el que dificulta l’accés al vehicle d’una gran part dels usuaris.  

Descripció de la proposta 

La proposta és que per a operar la L1 es disposi d’un nou vehicle, més eficient i de pis baix. Que 
sigui de pis baix converteix el servei i la línia en accessibles, reduint els accidents que s’han 
registrat actualment degut a les dificultats existents per accedir al vehicle. 

El fet de que sigui més eficient va en la línia de reduir les emissions associades al transport. Degut 
a la reduïda flota d’autobusos d’Ontinyent i al cost que a data d’avui tenen els autobusos 100% 
elèctrics, és pràcticament impossible que la línia s’opere amb un bus elèctric. Aquest autobusos 
estan funcionant a base de proves (com a inversions I+D) en algunes grans ciutats. A Ontinyent 
s’ha d’apostar per millorar l’eficiencia de l’autobus, passant de un Euro III a un Euro VI. Disposar 
d’un autobús Euro VI suposaria un estalvi anual d’aproximadament 35quilograms de CO o 
gairebé 300 de NOx.  

A la taula adjunta es mostra la taula amb els estalvis anuals. Per al càlcul s’ha tingut en compte 
la proposta d’itinerari del PMUS (5,7 km) i 24 serveis al dia (servei de 8 a 20:00 cada 30 minuts, 
el que representa aproximadament 50.000 quilòmetres a l’any). 

 

Font: Guia de càlcul d’emissions de contaminants a l’atmosfera. Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 2013 

Horitzó temporal 

Curt termini 

Pressupost aproximat  

La compra del vehicle correria a càrrec de l’operador, lligat a una renovació de la concessió, que 
tal hi com s’ha comentat anteriorment, ha de ser un primer pas per a modificar les línies i 
comprar un autobús més eficient i accessible. Cost mig. 

Procés 

Negociació de la nova concessió, compra del vehicle i posada en operació. 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent i operador (NavarroBus) 

Font de finançament 

Pròpia de l’ajuntament, de l’Operador i possible finançament de l’IVACE per adquisició de 
vehicles de transport públic més eficients 

Combustible i Cilindrada Antiguitat CO VOC combustió NMVOC combustió CH4 NOx NO NO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PM combustió

Autobús Urbà Midi <=15 t Convencional 4,5930 2,8034 2,6284 0,1750 9,2793 8,2586 1,0207 0,0300 0,0030 0,7221 0,7600 0,6876

Autobús Urbà Midi <=15 t HD Euro I - 91/542/EEC Stage I 1,6084 0,5414 0,3664 0,1750 6,8941 6,1358 0,7584 0,0120 0,0030 0,2807 0,3186 0,2463

Autobús Urbà Midi <=15 t HD Euro II - 91/542/EEC Stage II 1,4263 0,3735 0,2597 0,1138 7,4974 6,6727 0,8247 0,0120 0,0030 0,1563 0,1942 0,1219

Autobús Urbà Midi <=15 t HD Euro III - 2000 Estàndards 1,5428 0,3304 0,2272 0,1033 6,3880 5,4936 0,8943 0,0060 0,0030 0,1630 0,2009 0,1286

Autobús Urbà Midi <=15 t HD Euro IV - 2005 Estàndards 0,8005 0,0430 0,0377 0,0053 4,0759 3,5053 0,5706 0,0128 0,0030 0,0662 0,1041 0,0318

Autobús Urbà Midi <=15 t HD Euro V - 2008 Estàndards 1,5528 0,0259 0,0206 0,0052 4,2674 3,8406 0,4267 0,0332 0,0030 0,0641 0,1020 0,0296

Autobús Urbà Midi <=15 t HD Euro VI 0,8343 0,0210 0,0157 0,0053 0,3953 0,3558 0,0395 0,0415 0,0030 0,0377 0,0756 0,0033

Estalvi. G/Km 0,71 0,31 0,21 0,10 5,99 5,14 0,85 -0,04 0,00 0,13 0,13 0,13

Estalvi. Quilos/any 35,4               15,5                    10,6                         4,9                 299,6             256,9             42,7               1,8 -                -                  6,3                 6,3                 6,3                    

FE (g/km)
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iv. Millora dels punts de parada del servei de transport públic urbà. Marquesines i 
ampliació de voreres o plataformes 

Concepció 

 Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic  

Problemàtica detectada 

Molts dels punts de parada actuals de la línia 1 d’Ontinyent no estan visibles perquè no disposen 
d’un disseny favorable per a potenciar el transport públic. Aquest mal disseny urbà provoca que 
el transport públic no sigui visible però també dificulta l’accés dels usuaris a l’autobús i empitjora 
l’operació de la línia, allargant el temps de recorregut innecessàriament, el que acaba fent poc 
competitiu el servei. 

A continuació es mostren algunes fotos d’exemples detectats a Ontinyent de com un mal disseny 
urbà dificulta l’operació del transport públic en els punts de parada, a la vegada que fa invisible 
el servei: 

 

Contenidors davant del punt de parada, estacionament en cordó davant de la parada i tres fotos d’indisciplina viària 
en el punt de parada de l’autobús. Fotos: Equip redactor. 

Descripció de la proposta 

La proposta té per objectiu visibilitzar el servei de transport públic per tal de fomentar-lo. En 
aquest sentit la proposta va encaminada a millorar el disseny urbà dels punts de parada, ja sigui 
implantant una marquesina o ampliant la vorera per tal de garantir que els passatgers puguin 
accedir de manera segura, confortable i ràpida a l’autobús. 

A continuació s’enumeren algunes consideracions de disseny per a les parades d’autobusos: 

• El punt de parada ha de coincidir amb la part davantera de la marquesina o amb el pal 
de parada  

• El punt de parada se situa com a norma general a 4 metres de la fi de la zona reservada 
a l’autobús marcada sobre la calçada.  

• Existeixen diferents tipologies de punts de parada, que són:  

- Ocupant temporalment un carril de circulació  

- Ocupant un espai dins un carril d’estacionament  
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- Ocupant un sobreample de la calçada 

Els punts de parada que ocupa temporalment un carril de circulació (a en el croquis) es 
consideren la solució més idònia en zones urbanes, ja que d’aquesta manera el transport públic 
no ha tornar a entrar en el carril de circulació, el que pot suposar una pèrdua de temps 
important.  Per tant les solucions a i b del croquis són més recomanable que no pas la solució c 
i d (difícil gestionar la indisciplina d’estacionament). 

 

Exemple de punts de parada. Font: IDOM 

• La longitud dels punts de parada varia segons les tipologies dels punts de parada i també 
segons les característiques dels autobusos.   

• L’àmbit de la calçada anterior i posterior al punt de parada ha d’ésser protegit amb 
elements rígids i estables que impedeixin la invasió indeguda de vehicles. 

• Per la implantació dels punts de parada s’han de tenir en consideració els següents 
factors: 

- Bona seguretat dels usuaris.   

- Fàcil accessibilitat. 

- Elevada qualitat de la seva planificació. 

- Bona inserció dins del context on s’implanten.   

• La posició de les parades s’ha d’escollir en funció de les necessitat dels usuaris dels 
autobusos, procurant minimitzar el nombre de creuaments i la longitud dels recorreguts 
per arribar a la parada.  

• En zones urbanes com les d’Ontinyent, la distància entre parades hauria de variar entre 
els 150 i els 300 m. 

• La ubicació d’aparcaments de motos i bicicletes abans i desprès del punt de parada, per 
millorar la visibilitat dels usuaris del transport públic, és una bona opció de disseny. 
L’estacionament en bateria dificulta l’accés de l’autobús a la parada, raó per la qual es 
recomana eliminar l’estacionament en bateria en les proximitats de les parades. 
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• Abans i desprès del punt de parada no s’han d’ubicar contenidors d’escombraries pels 
seus efectes negatius (mals olors, posició variable segons la precisió de les maniobres 
de buidat dels contenidors, etc.).  

• S’aconsella la ubicació d’un punt de parada abans d’una cruïlla quan el nombre de 
vehicles que han de girar a la dreta és poc important o quan el carrer que travessa és 
d’un únic sentit de circulació, direcció dreta-esquerra. En els altres casos és preferible la 
instal·lació d’un punt de parada després de la cruïlla. 

A continuació es mostren alguns croquis mostrant de bones practiques en el disseny urbà de 
punts de parada d’autobusos: 

 

Exemple de plataforma prefabricada. Font: IDOM 

 

Exemple de plataforma amb ampliació de vorera. Font: IDOM 
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Exemple d’espai d’espera i ubicació del pas de vianants (esquerra amb marquesina, dreta amb poste). Font: IDOM 

 

Ubicació del pal de parada en voreres d’amplada inferior a 2,20 m. (amb plataforma d’embarcament) Font: IDOM 

 

Exemple d’ubicació de marquesina, amb mobiliari i sense. Font: IDOM 

A Ontinyent s’han identificat, per a cada una de los dues línies proposades, les necessitats de 
millora en cada una de les parades. En dos punts (verd) es proposa implantar la plataforma per 
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facilitar l’accés a l’autobús i evitar així la indisciplina existent. En altres casos (vermells) es 
proposa col·locar una marquesina i la plataforma d’accés corresponent. 

 

Millora dels punts de parada del servei de transport públic urbà. L1. Plànol 4.2.4 iv 

Les necessitats de millora per a la línia 2 són les que s’assenyalen en el següent mapa: 

 

Millora dels punts de parada del servei de transport públic urbà. L2. Plànol 4.2.4 iv 
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Horitzó temporal 

Curt termini 

Pressupost aproximat  

Baix individualment, alt per a la totalitat de la proposta 

Procés 

Negociació de la nova concessió, projectes executius per a les obres de millora de les parades i 
obres. 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent i Concessionari 

Font de finançament 

Pròpies de l’Ajuntament d’Ontinyent i Concessionari 
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v. Col·locar un mapa de les dos línies de transport públic urbà amb els punts de 
parada i horaris en cada una de les marquesines 

Concepció 

 Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic  

Problemàtica detectada 

Actualment el transport públic d’Ontinyent l’utilitza la gent gran, que arriba a la parada i espera 
l’arribada de l’autobús. Un usuari esporàdic difícilment agafarà l’autobús perquè no té manera 
de conèixer ni les línies ni les freqüències ja que en els punts de parada no hi ha cap tipus 
d’informació del servei. 

Descripció de la proposta 

La proposta consisteix en col·locar un mapa de les dues línies amb els punts de parada i les 
freqüències (o horaris de pas) en cada una de les marquesines. En els postes també s’ha de 
col·locar informació sobre els punts de parada i horaris i freqüències.  

Aquesta proposta, junt amb la millora dels punts de parada visibilitzarà el transport públic 
d’Ontinyent. 

Horitzó temporal 

Curt termini 

Pressupost aproximat  

Baix 

Procés 

Disseny dels plànols (entenedors i clars), impressió i instal·lació en els punts de parada. 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent i Operador 

Font de finançament 

Ajuntament d’Ontinyent o operador de transport públic 
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vi. Instal·lar en les marquesines panells amb el temps que falta per al proper autobús 

Concepció 

 Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic  

Problemàtica detectada 

De la mateixa manera que als punts de parada no hi ha informació de l’itinerari de la línia ni dels 
punts de parada no freqüències, tampoc es disposa de informació en temps real de quant falta 
per a l’arribada del proper autobús.  

Aquesta informació del temps que falta per al proper autobús és important per a l’usuari, doncs 
elimina la incertesa i ajuda a la presa de decisions sobre el mode de transport a utilitzar 

Descripció de la proposta 

La proposta consisteix en instal·lar en les marquesines un panell amb la informació que falta per 
al proper autobús. Aquest sistema es pot muntar a través d’un SAE instal·lat a l’autobús, que 
tècnicament és un procés senzill. 

 

Sistema implantat a València (EMT), tant en Marquesines com en postes. Foto: EMT 

Horitzó temporal 

Mig termini 

Pressupost aproximat  

Mig 

Procés 

Estudi tècnic – tecnològic i implantació 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent i Concessionària 

Font de finançament 

Pròpia de l’Ajuntament o Concessionària 
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4.2.5 DISTRIBUCIÓ URBANA 

La càrrega i descàrrega és una activitat principal de la ciutat, doncs permet abastir els comerços 
de la ciutat i en menor mesura fer entrega de les compres a la ciutadania. Gestionar aquest 
processos, que normalment es fan amb furgonetes o camions, ha de ser una prioritat per a 
l’ajuntament per tal d’aconseguir trobar un punt d’equilibri entre els veïns i els processos de 
distribució urbana. 

i. Regular la càrrega i descàrrega en les zones de vianants i comercials. Franja 
horària 

Concepció 

Proposta desenvolupada per l'equip tècnic 

Problemàtica detectada 

Amb els canvis proposats al PMUS serà necessari regular la distribució urbana de tal manera que 
sigui compatible amb els usos urbans definits per a cada zona. 

Descripció de la proposta 

La proposta consisteix en regular la distribució urbana a Poble Nou i La Vila amb franges horàries, 
per tal de que fora d’aquests horaris els vehicles de distribució urbana no circulen pels espais 
reservats exclusivament als vianants. 

 

Bucles d’entrada i eixida per a la càrrega i descàrrega a Poble Nou. Plànol: 4.2.5. i 
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La proposta obre dos finestres horàries per a la distribució urbana, que en qualsevol cas s’haurà 
de consensuar amb veïns i comerciants. Els horaris proposats son: 

• De 7 a 10 del mati 

• De 14 a 17 de la vesprada 

Aquesta proposta haurà d’anar acompanyada de la senyalització vertical corresponent i haurà 
de regular-se en la proposta de nova Ordenança de la mobilitat d’Ontinyent. 

Aquesta proposta està lligada a la proposta “2.3.5. Gestió del transit a Poble Nou” on es escriuen 
els bucles d’entrada i eixida de Pobla Nou i que afecten als itineraris de distribució urbana. 

Horitzó temporal 

Curt termini 

Pressupost aproximat  

Baix 

Procés 

Debat amb veïns, comerciants i Mesa de la mobilitat, projecte tècnic per instal·lació de 
senyalització i obra 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent, veïns i comerciants 

Font de finançament 

Pròpia de l’Ajuntament 
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ii. Gestió horària de les zones de càrrega i descàrrega en les Zones 30 

Concepció 

Proposta desenvolupada per l'equip tècnic 

Problemàtica detectada 

Sant Josep és un barri mixt on es barregen usos diferents de l’espai urbà, a vegades confrontats. 
Com s’ha vist a l’anàlisi del PMUS Sant Josep és el barri que més mobilitat atreu d’Ontinyent, 
precisament per aquesta característica de barri amb usos mixtes (residencials, comercials, 
terciaris i equipaments).  

La distribució urbana és un element clau per al comerç de Sant Josep, però moltes vegades entra 
en conflicte amb altres activitats, com pot ser l’entrada i eixida dels xiquets de l’escola, hores 
puntes de trànsit, hores puntes de vianants.... 

Descripció de la proposta 

La proposta consisteix en regular horàriament els períodes de càrrega i descàrrega en els punts 
habilitats per a tal efecte. L’àmbit d’actuació de la proposta és la zona 30 de Sant Josep 

 

Gestió horària de les zones de càrrega i descàrrega en les Zones 30. Plànol 4.2.5 ii 

La proposta horària, que serà consensuada amb veïns i comerciants es: 

• De 14 a 16:00 hores 

• De 20 a 8:30 hores 
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Aquesta proposta horària es intenta conciliar la distribució urbana amb els altres usos del barri. 
Intenta evitar que durant l’hora punta del mati (8:30 – 9:30) no hi hagi distribució i en canvi 
potencia la distribució urbana de vesprada nit, quan la demanda viària es prou baixa. 

Horitzó temporal 

Mig termini 

Pressupost aproximat  

Baix 

Procés 

Debat amb veïns, comerciants i Mesa de la mobilitat, projecte tècnic per instal·lació de 
senyalització i obra 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent, veïns i comerciants 

Font de finançament 

Pròpia de l’Ajuntament 
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iii. Potenciar la distribució urbana d’última milla amb vehicles elèctrics  

Concepció 

Proposta desenvolupada per l'equip tècnic 

Problemàtica detectada 

Sovint l’impacte de la distribució urbana és forta en àmbits urbans pacificats, com pot ser el cas 
de Poble Nou o en un futur pròxim la zona 30 de Sant Josep i El Llombo. El pas dels vehicles 
motoritzats obliga a regular horàriament la distribució urbana per conciliar els usos urbans i 
reduir l’impacte de les emissions i el soroll. 

Descripció de la proposta 

La distribució urbana de mercaderies amb vehicles elèctrics o sobretot amb bicicletes de càrrega 
(elèctriques o convencionals) és una bona solució per àmbits pacificats. No solament poden 
conviure millor amb els usos urbans de la zona en qüestió sinó que emeten menys contaminants 
i l’impacte acústic és gairebé nul. 

Així doncs el PMUS promou la distribució urbana de mercaderies a Sant Josep, el Llombo, Poble 
Nou i La Vila amb vehicles elèctrics, principalment bicicletes. 

En aquest cas el paper de l’administració ha de ser el de potenciador del procés, tenint diferents 
eines a utilitzar: 

• Permetre la distribució urbana lliure (sense restriccions horàries) dins de les zones 
regulades amb vehicles elèctrics 

• Incentius fiscals a les empreses que realitzen la distribució urbana amb bicicletes 

• Liderar una prova pilot contractant un servei de distribució urbana amb bicicletes i 
posant-la al servei dels comerciants (a coordinar amb l’associació de comerciants) 

Horitzó temporal 

Mig termini 

Pressupost aproximat  

Baix 

Procés 

Debat amb comerciants, definició del model, prova pilot i implantació 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent i comerciants 

Font de finançament 

Pròpia de l’Ajuntament 
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4.3 INDÚSTRIA I TREBALL 

El paper de la indústria ha sigut important per a Ontinyent al llarg del S.XX i tot i la forta crisis 
econòmica iniciada l’any 2008 la industria municipal segueix tenint un pes important en 
l’economia comarcal. 

Sovint quan es parla de mobilitat urbana es deixa de banda els polígons industrials, oblidant 
l’estreta relació que juguen amb l’àmbit urbà. En el cas d’Ontinyent aquest fet és molt més 
manifest degut a la proximitat que hi ha entre el polígon del Pla i l’àmbit urbà (Sant Josep) del 
municipi. Una consideració i tractament a part mereixerà el polígon del Altet. 

Les tres línies estratègiques que desenvolupen el bloc Indústria i treball intenten cosir d’una 
manera més homogènia la relació que hi ha entre els polígons i l’àmbit urbà de la ciutat, actuant 
tant en la infraestructura com explorant les possibilitats de col·laboració público – privada, 
doncs hem d’aconseguir que les industries es sentin part activa de la vida urbana de la ciutat. 

 

4.3.1 CONCILIAR LA RELACIÓ ENTRE ELS POLÍGONS INDUSTRIALS I EL NUCLI 

RESIDENCIAL 

Tot i estar relativament a prop els polígons industrials dels nuclis poblacionals, els 
desplaçaments no motoritzats cap aquests àmbits de treball moltes vegades són gairebé 
impossibles de fer, degut a que el disseny urbà no va tenir en compte aquesta possibilitat.  

Aquesta línia estratègica potencia la implantació de itineraris no motoritzats que connectin Sant 
Josep amb El Pla i El Altet 

i. Connexió ciclista i de vianants entre Sant Josep i El Pla 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic  

Problemàtica detectada 

La distància que separa el barri de Sant Josep del polígon industrial El Pla són poc menys de 500 
metres (entre la rotonda de Ramon i Cajal amb Sanchis Guarner i la rotonda de l’Av. del Textil 
amb l’accés a la ronda sud) i 2,7 quilòmetres si contem la distància que hi ha entre la plaça de la 
Concepció i el final de l’Av. del Tèxtil. Són distància del tot realitzables amb modes de transport 
no motoritzats. Són distàncies que tot i estar dins de l’escala humana són pràcticament 
impossibles realitzar a peu o en bicicleta, doncs no hi ha continuïtat en els itineraris. 

Descripció de la proposta 

La proposta consisteix en garantir un itinerari ciclista i de vianants que connecte la plaça de la 
Concepció amb l’Av. del Tèxtil, per tal d’aconseguir potenciar els desplaçaments no motoritzats 
entre el nucli urbà d’Ontinyent i el polígon industrial el Pla. 

La concepció de la proposta és complicada i la solució serà diferent en cada un dels trams, encara 
que el projecte ha de garantir la continuïtat i, en la mesura del possible, la homogeneïtat de les 
solucions constructives. 

En el tram del carrer Ramon i Cajal entre la plaça de la Concepció i l’Av. Sanchis Guarner es podrà 
implantar un carril bici bidireccional i ampliar les voreres quan el carrer passe a ser de sentit únic 
de circulació. Aleshores es podrà implantar un carril bici bidireccional a nivell de calçada de 2,5 
metres i ampliar 0,5 metres cada una de les voreres. 
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El tram entre l’Av. Sanchis Guarner i la rotonda de l’inici de l’Av. del Tèxtil és probablement el 
tram amb més dificultats per a implantar itineraris de vianants. La secció existent consta d’una 
calçada de 7,7 metres, el que impossibilitat la implantació d’un carril bici en calçada sense 
eliminar un carril de circulació, solució inviable en aquest tram. Amb aquestes limitacions de 
partida tant sols hi ha dues possibilitats, que passen per pacificar el trànsit en aquest tram, 
reduint l’ample dels carrils a 3 – 3,20 metres (opció poc recomanable pel caràcter interurbà de 
la via i per les altes intensitats de trànsit) o expropiar terrenys en el costat nord per ampliar 
vorera i implantar un carril bici. Es proposa el costat nord per tal de poder donar continuïtat a la 
vorera i carril bici existent en els darrers metres d’aquest tram, tot i que el carril bici existent (en 
vorera i de poc menys de 1,5 metres) no té les dimensions recomanables.  

Un altre punt complicat d’aquest tram és el pas del barranc de la Neu, on faria falta construir 
una plataforma nova per a bicicletes adjacent al pont existent. 

El següent tram, entre la rotonda que dona accés a la ronda sud i la rotonda del carrer del Tint, 
una solució òptima seria pensar en la implantació de un carril bici unidireccional en cada un dels 
costat de la calçada. En aquest cas implantar un bidireccional de 2,5 metres seria complicat, però 
si que hi ha espai per dos unidireccionals de 1,5 metres, aprofitant i ampliant els vorals. Pel que 
fa a les voreres, al costat nord s’ha d’acondicionar l’espai existent entre la avinguda i el límit de 
les façanes. Al costat sud es podria ampliar la mitjana que separa l’avinguda del vial de servei 
per fer un itinerari de vianants amb un tractar paisatgístic que garantirà ombra. El vial de servei 
té més de 7 metres (podria reduir-se a 3,5) 

 

Proposta de carrils bici unidireccionals. Font: Google Earth i equip redactor 

Aquesta tipologia de carril bici permetria donar continuïtat al següent tram (carrer del Tint – 
Ronda Sud). En aquest tram s’ha de jugar amb el vial de servei, on ajustant els amples del carril 
de circulació a 3,5 metres, permetria la implantació dels dos unidireccionals i ampliar les voreres 
existents millorant el tractament paisatgístic que hi ha actualment.  

L’actuació existent s’hauria de quedar com a vorera o com a carril bici, però sempre es 
recomanable separar els itineraris i més en aquesta situació on els amples disponibles no són 
generosos. 

Per últim i com a recomanació de disseny, és important que al llarg de l’av. del Tèxtil hi hagi 
passos de vianants. Això permetrà als ciclistes complir la unidireccionalitat dels carrils bici i farà 
més permeable l’avinguda per als vianants, a la vegada que calmarà lleugerament les velocitats 
existents. 
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Connexió ciclista i de vianants entre Sant Josep i El Pla. Plànol 4.3.1. i 

 

  

Proposta de secció tipus per a l’Avinguda del Tèxtil 

 

Horitzó temporal 

Actuacions puntuals a curt termini, connexió completa a Llarg termini 

Pressupost aproximat  

Alt 

Procés 

Debat a la mesa de la mobilitat, projecte executiu i licitació de les obres (per trams) 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent (Urbanisme i medi ambient) i Polígon industrial El Pla 

Font de finançament 

Pròpia de l’ajuntament o col·laboracions amb el Polígon El Pla 
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ii. Connexió ciclista entre Sant Josep i el polígon industrial l’Altet 

Concepció 

Desenvolupada per l'equip tècnic a partir d'idees del diagnòstic col·lectiu 

Problemàtica detectada 

En aquest cas el polígon industrial de l’Altet, ubicat a prop de l’A-7 per l’eixida nord d’Ontinyent 
(sobre la CV-650) si que està allunyat del centre urbà (aproximadament a 5 quilòmetres. Aquesta 
ubicació allunyada del centre dificulta els desplaçaments no motoritzats, que igual que a El Pla, 
no disposen de infraestructura adequada per a accedir al polígon. 

Descripció de la proposta 

Els desplaçaments quotidians a peu fins al polígon de l’Altet no són eficients per la distància a 
recórrer, però si que ho poden ser els que es facen en bicicleta. Per a millorar la infraestructura 
ciclista a l’Altet amb l’objectiu de potenciar els desplaçaments quotidians en bicicleta, es 
proposa un itinerari de 4,8 quilòmetres que permeta la connexió a través del polígon El Pla i el 
camí de la Font. 

Aquest itinerari té dues possibilitats en els seus trams inicials. Un primer tram eixiria del carril 
bici que connecta Sant Josep amb el polígon El Pla, a l’alçada de la carretera de l’ermita de Sant 
Josep. D’allà circularia per la CV-6640 fins connectar amb el camí de la Font, que connecta amb 
la CV-650 a l’alçada de la rotonda que permet l’accés al polígon de l’Altet.  

L’altre opció permet connectar amb el camí de la Font des del barri de Sant Josep, sense 
necessitat de passar per l’avinguda del Tèxtil. Des del carrer Ramón i Cajal, a través de la  
Travessia Grau Montmajor, es connecta amb el carrer de la Fonsanta que posteriorment 
connecta, pel costat nord del polígon del Pla, amb la carretera CV-6640 i d’allà segueix pel carrer 
de la Font i coincidint amb el tram descrit anteriorment, fins al polígon de l’Altet. 

En aquest cas no es proposa una infraestructura segregada, sinó implantar elements reductors 
de velocitat (mantenir correctament la senyalització vertical i horitzontal i en algun cas posar 
alguna esquena d’ase) i senyalització indicativa de l’itinerari. 

 

Detall d’esquena d’ase. Font: IDOM 
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Les dos propostes d’itinerari de connexió amb l’Altet es poden veure en el plànol adjunt: 

 

Connexió ciclista entre Sant Josep i el polígon industrial l’Altet. Plànol: 4.3.1. ii 

 

Horitzó temporal 

Mig termini el tram per carrer Batans 

Pressupost aproximat  

Baix. Senyalització vertical i horitzontal i alguna esquena d’ase 

Procés 

Estudi tècnic (projecte executiu) i implantació 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent 

Font de finançament 

Pròpia de l’Ajuntament 
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4.3.2 GESTIÓ PÚBLICO-PRIVADA 

La relació entre administració i empreses privades ha de ser més forta per tal de fer participar 
al sector privat de la gestió diària de la ciutat. En aquest sentit el PMUS proposa tres actuacions 
per començar a explorar aquest camp. 

i. Elaboració d’un Pla de Mobilitat per al polígon industrial El Pla 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic  

Problemàtica detectada 

El polígon el Pla és troba pràcticament en el continu urbà d’Ontinyent i és amb diferencia el 
principal polígon de la ciutat, tenint un radi d’atracció d’àmbit comarcal. L’àmbit d’acció d’un 
PMUS treballa alguns dels aspectes relacionats amb el Polígon El Pla, però per arribar a detallar 
propostes més concretes fa faltar disposar d’informació que aquest PMUS no té. 

Descripció de la proposta 

Per tal de poder desenvolupar línies de treball relacionades amb la mobilitat quotidiana a El Pla 
fa falta disposar de informació de partida tant important com: On viuen el treballadors de El Pla? 
Com venen a treballar? Quins horaris fan?. Aquesta enquesta de mobilitat als treballadors de El 
Pla és bàsica per a poder elaborar propostes tècniques per tal de millorar la mobilitat al polígon 
industrial. 

Per tant, es proposa la realització d’un pla de mobilitat al Polígon industrial El Pla, per tal de 
poder conèixer amb detall les problemàtiques relacionades amb el polígon i poder fer les 
propostes de millora corresponents. 

Horitzó temporal 

Mig termini 

Pressupost aproximat  

Baix 

Procés 

Contractació del Pla de mobilitat i redacció 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent i Polígon Industrial El Pla 

Font de finançament 

Pròpies de l’Ajuntament  
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ii. Mecanismes de participació privada en la gestió i condicionament dels polígons 

Concepció 

Desenvolupada per l'equip tècnic a partir d'idees del diagnòstic col·lectiu 

Problemàtica detectada 

Malgrat el pes cabdal de la industria en la configuració urbana d’Ontinyent, els polígons mostren 
encara zones inacabades, àrees per urbanitzar, infraestructures obsoletes i en general, una 
especialització funcional molt alta sense espais comuns, espais públics usables i recorreguts de 
mobilitat blana. 

Descripció de la proposta 

Ja que les empreses ubicades als polígons són el principal tractor per a treballadors i usuaris és 
desitjable que disposen d’un mecanisme d’interlocució i participació a la vegada que d’un fòrum 
per plantejar millores en els espais públics i de mobilitat dels mateixos.  

De manera vinculada a la Mesa de la Mobilitat es proposa designar a dos representants 
empresarials per cada polígon, de manera consensuada, per formar part de la mateixa, creant 
una comissió específica de treball als polígons. Paral·lelament, la web de la mobilitat disposarà 
d’un mecanisme d’interlocució i s’encoratjarà als representants empresarials a vehicular 
propostes dins dels pressupostos participatius.  

En una segona etapa es contemplarà la possibilitat de generar un mecanisme de cofinançament 
per a que les empreses privades col·laboren en sufragar la infraestructura que consideren 
prioritària i estiga dins del marc estratègic municipal. 

Horitzó temporal 

Transversals 

Pressupost aproximat 

Baix. Dedicació parcial de personal municipal.  

Procés 

1. Invitació a la formació de la Mesa de la Mobilitat (Setembre 2016).  
2. Designació de representants.  
3. Mecanisme web.  
4. Plantejament i calendari de prioritats i finançament. 

Agent implicat 

Ajuntament (Àrea de Política Econòmica, Oficina Tècnica Municipal, Consell Econòmic i Social) 
Associacions empresarials (COEVAL i ATEVAL). Empreses dels polígons a títol individual.  

Font de finançament 

Administració pública local. Possibilitat de cofinançament privat 

Observacions  

Relacionat amb el Programa de Modernització dels Polígons Industrials Locals 
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iii. Incentius a les empreses per a una orientació cap a la mobilitat sostenible 

Concepció 

Desenvolupada per l'equip tècnic a partir d'idees del diagnòstic col·lectiu 

Problemàtica detectada 

La transició cap a la mobilitat sostenible ha de passar necessàriament per la reducció d’emissions 
en el tipus més habitual de viatges diàris a escala urbana: els desplaçaments de casa a la feina i 
de feina a casa. Com hem vist a l’anàlisi del repartiment modal, una immensa majoria dels 
desplaçaments diaris als polígons es realitzen en vehicle privat, xifra que tenim per objectiu 
reduir. A més, el rati d’ocupació dels vehicles a Ontinyent és molt baix, de només 1,37 persones 
per vehicle.  

Descripció de la proposta 

A nivell Europeu, la majoria d’incentius fiscals per a empreses que tenen per objectiu que els 
ocupats es desplacen al seu lloc de treball de manera sostenible estan promoguts a l’escala 
estatal. Amb Holanda, Anglaterra (workplace travel plans) i Alemanya al capdavant s’han 
impulsat en els darrers anys distints incentius que fomenten l’ús del transport públic (amb bonus 
de viatges com a part de la retribució o deduccions del propi treballador), l’ús de la bicicleta 
(amb règims fiscals favorables perquè l’empresari n’en pose a disposició dels treballadors), del 
vehicle compartit (com el nostre projecte de carpooling), o foment del teletreball.  

Per al cas d’Ontinyent proposem aprofitar la Mesa de la Mobilitat i la Comissió de Millora dels 
Polígons per definir conjuntament els incentius, la seua quantia i la seua aplicació.  

Incentius a contemplar: 

1. Subvenció parcial a la compra de vehicles  
2. Incentius per a les empreses que disminueixen les emissions en carboni degut al 

transport i la logística 
3. Carpooling (Proposta 4.3.3.i) 
4. Transport públic 
5. Bonus o beques de viatge 
6. Foment del teletreball 

Un criteri per accedir als incentius econòmics que puga donar l’Ajuntament a les empreses és 
que aquestes disposin d’un Pla de Mobilitat a Empreses (PME). Com actualment les empreses 
no disposen del PME, els incentius a invertir els primers anys poden anar destinats a la redacció 
d’aquests plans estratègics. 

Horitzó temporal 

Mig termini. 

Pressupost aproximat 

Mig 

Procés 

1. Convocatòria conjunta de la Mesa de la Mobilitat i la Comissió de Millora dels Polígons 
2. Establiment del incentius i del marc pressupostari 
3. Definició del pla d’implementació  
4. Convocatòria oberta (necessitat de disposar d’un Pla de Mobilitat d’Empresa) 
5. Avaluació 
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Agent implicat 

Ajuntament (Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals), Mesa de la Mobilitat, 
Comissió de Millora dels Polígons. Associacions empresarials (COEVAL i ATEVAL). Empreses dels 
polígons a títol individual 

Font de finançament 

Administració pública local. Programes i ajudes a la innovació urbana i la protecció del medi 
ambient.  
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4.3.3 INNOVACIÓ I TECNOLOGIA 

La línia estratègica de innovació i tecnologia pretén fomentar el desenvolupament industrial de 

les empreses d’Ontinyent cap al camp de la mobilitat sostenible. 

i. Projecte de carpooling. Foment del cotxe compartit entre els treballadors del 
polígon 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic 

Problemàtica detectada 

De les enquestes pantalla realitzades es desprèn que el rati d’ocupació dels vehicles que circulen 
per Ontinyent és de 1,37 persones per vehicle, es a dir, que en la gran majoria dels vehicles 
circula només amb el conductor. 

Descripció de la proposta 

Aconseguir augmentar l’ocupació dels vehicles és un pas important per optimitzar el transport 
privat motoritzat, doncs és una manera de reduir el número de vehicles que circulen pels 
carrers.L’opció del Carpooling o cotxe compartit és una bona opció en polígons industrials, doncs 
normalment hi ha torns de treball molt clars, el que permet organitzar els viatges dels 
treballadors. 

En un primer nivell l’actuació és podria fer promocionant el carpooling entre els treballadors 
d’una mateixa empresa, es a dir que les empreses fomentessin el carpooling entre els seus 
treballadors. Per incentivar aquesta pràctica els treballadors que vinguin a treballar compartint 
cotxe podrien tenir algun tipus de benefici, com pot ser tenir una plaça d’estacionament 
reservada. 

En un segon nivell, es podria engegar una web per al polígon industrial El Pla per fomentar el 
carpooling a nivell de polígon.  

En aquesta proposta el paper de l’Ajuntament ha de ser el de dinamitzador i facilitador de la 
proposta, però el lideratge l’ha de tenir el propi polígon industrial. És recomanable que la 
proposta de Carpooling es posi en marxa després de la realització del Pla de Mobilitat al polígon 
industrial (proposta 3.2.1. Elaboració d’un Pla de Mobilitat per al polígon industrial El Pla) 

Horitzó temporal 

Llarg termini 

Pressupost aproximat  

Baix 

Procés 

Definició de la proposta amb el polígon El Pla i execució 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent i Polígon El Pla 

Font de finançament 

Pròpia de l’ajuntament i subvencions de l’IVACE  
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ii. La mobilitat com a sector econòmic innovador: incubadora de start-ups en 
mobilitat. 

Concepció 

Proposta desenvolupada per l'equip tècnic 

Problemàtica detectada 

Per un costat, Ontinyent està portant a terme una tasca intensa durant els darrers anys per 
fomentar la innovació urbana i l’emprenedoria. Mostra d’això és la implantació de la Càtedra de 
la Innovació Urbana i de l’obertura de l’espai de co-working municipal “El Soterrani de les idees”. 

D’altra banda, com s’ha demostrat en les pàgines d’aquest Pla i com afirma la Comissió Europea 
de manera explicita amb l’elecció de la temàtica de la pròxima Setmana Europea de la Mobilitat, 
la mobilitat sostenible té una relació molt forta amb el desenvolupament econòmic i constitueix 
un sector productiu innovador en creixement. 

Descripció de la proposta 

De manera vinculada a la Setmana Europea de la Mobilitat proposem la convocatòria de dos 
paquets de finançament anual i l’accés gratuït a l’espai de treball “Soterrani de les idees” per a 
start-ups del sector de la mobilitat sostenible. 

Horitzó temporal 

Curt termini 

Pressupost aproximat 

Baix anualment (mig per als 10 anys de vigència del PMUS). 

Procés 

1. Convocatòria oberta 
2. Pre-selecció dels projectes 
3. Entrevistes, acceleració intensa i selecció de dues empreses 
4. Incubació dels projectes (1 any de treball i finançament) 
5. Avaluació 

Agent implicat 

Ajuntament (Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals) i Universitat de València. 

Font de finançament 

Administració pública local. Programes i ajudes a la innovació urbana i la protecció del medi 
ambient. Fons Europeus 
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4.4 LES CASETES, LA CIUTAT DISPERSA I DE BAIXA DENSITAT 

El disseminat té una presència enorme a Ontinyent. No solament en termes quantitatius (5.023 
habitatges, un 13,8% del total del municipi) sinó també com a element inscrit i fortament arrelat 
en la identitat col·lectiva i en la vida del municipi. 

Cal recordar que la majoria de “Casetes”, nom amb el qual localment es fa referència a aquests 
habitatges unifamiliars aïllats en parcel·la, són d'origen irregular. Emparades en un primer 
moment en la simple permissivitat enfront de la construcció en sòls abans agrícoles, amb 
l'elaboració del Pla General d'Ordenació Urbana de 2007 va començar la regularització del 
disseminat. A pesar que els plans parcials que van treballar el creixement residencial extensiu 
plantejaven aspectes com la posada en valor del paisatge o la millora de l'estructura del viari, en 
la pràctica no es va anar més enllà de la simple inclusió dins de l'ordenació dels habitatges 
existents. 

El creixement residencial de baixa densitat és una realitat evident en moltes de les nostres 
ciutats però reconeguda a mig fer per les polítiques urbanes, que troben en aquests 
desenvolupaments un escenari difícil en el qual moure’s. En el cas d'Ontinyent, suma 
complexitat a l'assumpte el procés -freqüent en situacions similars- a través del qual un espai de 
residència inicialment secundari adquireix gradualment naturalesa de residencial fix. 

Des de la perspectiva de la mobilitat, els impactes que aquesta situació provoca quant a nombre,  
tipus de desplaçaments i conseqüents càrregues ambientals són fàcils d'imaginar. A més d'açò, 
en aquest bloc volem cridar l'atenció cap als patrons socials en els quals s'assenta un model 
caracteritzat per la individualitat i l'autonomia (ambdues passen per la disponibilitat de vehicle 
privat). 

Creiem necessari que la política urbana prenga en consideració a aquestes zones, que faça el 
que estiga al seu abast per a garantir en elles l'accessibilitat universal, fomentar vida en 
comunitat, donar espai a la participació ciutadana i tractar de minorar el desmesurat consum de 
recursos sobre el qual se sostenen. En aquest sentit, les propostes contingudes en aquest bloc 
del PMUS volen donar motiu i necessiten d'una actuació més integrada, a través de la qual es 
treballen respostes a una problemàtica urbana a la qual no podem seguir donant l'esquena. 
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4.4.1 FOMENTAR L’ACCIÓ COMUNITÀRIA PER A DOTAR D’IDENTITAT URBANA LES 

URBANITZACIONS 

En el model d'urbanització dispersa es dissolen els vincles de la vida en comunitat. Encara que 
semble una tasca a contra corrent, és necessari fomentar el reconeixement d'aquestes zones 
com a espais de convivència entre veïns i com a part ineludible de la realitat urbana conjunta. 
Aquesta tasca només podrà escometre's amb la implicació dels residents. Treballant al costat 
d'ells, se'ls convidarà a conèixer-se com a comunitat. 

 

“Ramal 10”. Senyalització d’un punt del disseminat (zona de Santa Anna). Font: Google Earth 

 

i. Programa “Disseminat és ciutat, disseminat és paisatge” 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic 

Problemàtica detectada 

El disseminat és alguna cosa així com una “zona grisa” en la realitat urbana d'Ontinyent. Tots 
saben que està ací i que té una importància indiscutible en la ciutat, però ningú coneix del tot 
les seues dinàmiques, que resulten insondables. En les jornades de participació de “Amunt i 
avall”, es va produir un acalorat debat tractant d'esclarir simplement si el disseminat manté un 
caràcter principalment vacacional o és ja un espai predominantment residencial; no existeix un 
registre que analitze les jerarquies del viari i comptabilitze per exemple el nombre d'habitatges 
a les quals cada ramal dóna accés; els límits entre sectors són difusos, s'identifiquen diferents 
zones fent referència als camins històrics i la resta de la toponímia és merament notarial; els 
vincles comunitaris es dissolen en la individualitat del model urbà, excepte quan els veïns veuen 
perillar els seus interessos particulars, moment en què mostren una gran capacitat per a 
articular-se i exercir pressió. 
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Aquest últim assumpte és especialment rellevant, doncs il•lustra la relació que mantenen els 
resi-dents del disseminat enfront de l'ajuntament, distanciada en la mesura que siga possible i 
reactiva quan tots dos es veuen obligats a coincidir. Aquesta dificultat per a arribar a acords i 
actuar con-juntament està motivada en part per la falta d'un canal de diàleg -treballat i efectiu- 
i d'una aten-ció sostinguda i integrada a la problemàtica del disseminat. 

Descripció de la proposta 

La proposta que es descriu a continuació podrà semblar aliena a l'assumpte de la mobilitat i per 
tant secundària en aquest document. No obstant açò, ja hem defensat que ens sembla 
important que la política urbana comence a donar consideració plena al residencial extensiu i 
açò haurà de començar, en qualsevol de les línies a través de les quals s'actue, per articular 
canals de relació amb els residents i un marc d'acció conjunt. 

Per a açò, plantegem l'engegada d'un programa d'acció comunitària titulat “Disseminat és 
paisatge, disseminat és ciutat” (o similar). A través del programa, es treballarà per construir 
identitat col·lectiva al voltant del disseminat, reconeixent les seues particularitats i posant-les 
en valor amb l'ànim d'inscriure aquestes zones en la percepció urbana general. En aquesta tasca, 
serà necessari crear espais de treball conjunt per mitjà de la constitució d'un grup motor, tallers 
de participació, activitats comunitàries o taules de treball coordinat. 

Per a cercar una perspectiva integrada, es pot començar revisant detalladament i en companyia 
dels veïns els elements singulars no reconeguts que destaquen a les urbanitzacions, com poden 
ser llocs d'interès paisatgístic, natural, patrimonial o fins i tot quotidià (els plans parcials van 
elaborar estudis de paisatge i catàlegs d'elements patrimonials que es podrien recuperar com a 
material de treball). Un altre gest senzill amb el qual començar a obrir camí podria ser la revisió 
de la toponímia en companyia de la comunitat, renombrant carrers i espais de manera inclusiva, 
incorporant aspectes positius a l'imaginari de cada zona. Des de l'administració pública, podria 
treballar-se en l'elaboració d'un “cens d'usos” que identifique les dinàmiques del disseminat: 
quines cases s'usen de forma permanent, quins de forma temporal, identificació de llocs 
d’esbarjo, passejos secundaris, etc. 

Altres idees que podrien assajar-se de manera imaginativa poden ser: 

- Establir límits de pertinença i millorar el paisatge de cada zona de manera diferenciada; 
a través de colors, espècies de vegetació autòctona o per mitjà de la ja comentada 
revisió de la toponímia. 

- Senyalitzar elements d'interès, afegir descripcions, treballar la manera en què es relaten 
eixos llocs en companyia de la ciutadania mitjançant tallers d'estudi documental i 
mapejats participatius. 

- Promoure activitats col·lectives en el disseminat, recuperant per exemple festes de barri 
com van ser les de La Farola i organitzant caminates populars des de la ciutat fins a 
paratges naturals a través de “les casetes”. 

- Millorar les relacions entre l'espai públic i el privat elaborant un document fàcil i senzill 
de recomanacions per als tancaments de parcel·la, que marque per exemple límits 
d'altura o existència de vegetació perimetral que projecten ombra sobre els camins. 
Fomentar que els veïns facen que els seus habitatges milloren la seua relació amb el 
carrer, oferint bonificacions fiscals a els qui actuen d'acord a l’aconsellable. Amb 
caràcter vinculant, existeix ja una ordenança sobre aquest tema. El seu compliment 
hauria de garantir-se. 
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- Convertir habitatges desocupats en xicotets serveis comunitaris, potser una xicoteta 
biblioteca, una sala de jocs o un lloc on organitzar reunions veïnals. Els habitatges de 
propietat privada podrien ser adquirides per l'Ajuntament en cas de baixada de preus, 
però caldria explorar la possibilitat d'utilitzar convenis de cessió d'ús d'habitatges 
abandonats a canvi de mantenir-lo. A més, es podrien treballar marcs de gestió 
compartida que impliquen als propis usuaris i minimitzen costos de manteniment. 

- Una altra mesura orientada a la creació de xicotetes centralitats per a la vida en comú 
pot ser condicionar senzills llocs d'esbarjo i joc infantil en parcel·les en desús. Ja s'està 
actuant en aquest sentit en l'entorn del Barranc de la Puríssima. Els plans parcials 
centrats en el disseminat especifiquen també llocs d'aquest caràcter, la seua adequació 
no hauria de considerar-se d'importància secundària. 

- Facilitar la distribució porta a porta de productes bàsics per a incrementar 
l'autocontenció de les urbanitzacions i millorar la vida en autonomia. El dret a 
l'accessibilitat no pot estar coartat en tot moment per l'obligació de tenir accés al vehicle 
privat. 

- En una línia similar, impulsar una oficina itinerant d'atenció al ciutadà. Seria un xicotet 
vehicle elèctric que faça les vegades de finestreta única disponible als veïns que 
necessiten realitzar qualsevol tràmit i preferisquen no desplaçar-se a la ciutat. El servei 
es prestarà sota demanda i haurà de ser coordinat mitjançant una agenda. Tindran accés 
preferencial les persones majors i aquelles que viuen soles. 

- Estudiar recorreguts coincidents per a potenciar els viatges compartits. Si diversos veïns 
en una mateixa urbanització entren a treballar a una mateixa hora, podrien organitzar 
un únic desplaçament estalviant despeses de combustible. 

- Desenvolupar programes d'innovació que cerquen resoldre problemàtiques del 
disseminat en col·laboració amb la universitat o dins del programa UrbanLab. 

Horitzó temporal 

Transversal 

Pressupost aproximat  

Baix 

Procés 

La implementació del programa haurà de ser progressiva i incremental, insistint en la necessitat 
de fer partícips de manera activa als residents. Aquests han d'entendre que la millora de l'entorn 
del disseminat serà un benefici per a la ciutat, però també per a ells. S'haurà de treballar la 
implicació cívica, la presa de consciència i el compromís social, fent partícip també a la resta de 
la ciutadania, convidant-la a usar i viure l'entorn de la ciutat. Animem a més a obrir-se 
progressivament a la innovació, assajar mesures noves, afrontar reptes amb optimisme sense 
por. 

Agent implicat 

Ajuntament (Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals), residents del disseminat, Red 
Innpulso, Universitat de València. 
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Font de finançament 

Administració pública local. Programes i ajudes a la innovació urbana i la protecció del medi 
ambient. 

Observacions 

La solució dels problemes associats als desenvolupaments urbans de baixa densitat ha guanyat 
atenció recent dins de les ciències urbanes. Vincular-ho a un programa d'innovació urbana com 
Urban Lab i als reptes afrontats per la xarxa Innovall. 

En el llibre PostSuburbia (2013) poden trobar-se moltes altres idees i suggeriments per a la 
rehabilitació d'urbanitzacions residencials monofuncionals de baixa densitat. 
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4.4.2 INTRODUIR LA MOBILITAT CICLO-VIANANT PER FACILITAR LA VIDA EN 

AUTONOMIA 

El disseminat s'assenta sobre la dependència de l'automòbil, provocant greus impactes 
mediambientals i imposant barreres als objectius de inclusividad i accessibilitat que haurien de 
guiar a tota política urbana. Apostem per la introducció decicida de la bicicleta com a alternativa 
als desplaçaments en el residencial extensiu. Per distàncies i valor ambiental, l'oportunitat és 
digna de treballar-se. Aquesta intenció es considera a més una oportunitat per a millorar els 
atributs del paisatge de “les casetes”. 

 

Caminant pel Camí dels Pressos. Font: Google Earth 

i. Senyalització jeràrquica de camins, clara y visible també per al vianant i 
identificativa de cada urbanització 

Concepció 

Desenvolupada per l'equip tècnic a partir d'idees del diagnòstic col·lectiu. 

Problemàtica detectada 

És cert que existeix senyalització i indicacions en la major part del disseminat (no de manera 
completa). No obstant açò, podem dir que aquesta és merament notarial, destinada només a 
facilitar el camí a qui cerca una adreça concreta, però poc útil per a qui vol orientar-se, conèixer 
l'entorn i saber cap a on dirigir-se. La falta d'una millor caracterització de l'espai urbà fa que siga 
fàcil perdre's i no convida a conèixer el lloc. A més, la senyalització existent simbolitza i transmet 
una manera d'entendre el disseminat que necessita superar-se, com si aquest anara només un 
grapat de cases distribuïdes en un espai confús, anònim i sense atributs. 

Descripció de la proposta 

En la mateixa línia de la revisió de la toponímia apuntada en la proposta anterior, seria un 
exercici convenient i innovador repensar la senyalètica del disseminat des d'una perspectiva 
amable i humana. 

Les indicacions hauran de ser accessibles al vianant i al ciclista, no solament al vehicle privat. No 
es limitaran a indicar el ramal en el qual un es troba, sinó que afegiran mapes complets on se 
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situen paratges naturals propers, zones de descans, itineraris alternatius, distàncies a peu, etc. 
Per a enriquir eixa informació, recomanem treballar en companyia dels residents. En el procés 
de participació va ser interessant conèixer a través d'ells rutes transversals poc evidents, 
accessos alternatius als paratges rurals o elements singulars com poden ser arbres centenaris. 

La senyalèctica pot servir a més per a identificar cada urbanització i millorar la caracterització de 
l'espai urbà. Per mitjà de diferents formes, grandàries i colors, es podria confeccionar un sistema 
de disseny que ajudara a comprendre en quin lloc s'està i com de retirat queda el camí principal. 
Imaginem que un cercle blau ens indica que ens trobem en Els Presos i un triangle verd en el seu 
centre que continuant en aqueixa adreça podem arribar a la Moneda. Així es reforçaria a més la 
identitat de cada urbanització sostenint-la en les seues relacions amb l'entorn proper. De nou, 
aquesta obstinació serà afrontada preferiblement de forma participativa, promovent la 
implicació dels residents de “les casetes” en l'atenció de l'entorn. 

Els nous senyals es podran a més contextualitzar i integrar en el paisatge, no necessàriament 
seran plaques fixades a una barra vertical o a una paret. Prenguem com a inspiració les fites de 
la carretera que marcaven una altura quilomètrica o les marques amb les quals se senyalitzen 
els itineraris de muntanya. Trobem alternatives creatives per a reconèixer la singularitat del 
disseminat. 

 

Delimitació de zones i vials vertebradors. Plànol 4.4.2. i 
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Horitzó temporal 

Mig termini 

Pressupost aproximat 

Baix 

Procés 

Inscrita en el programa “Disseminat és paisatge, disseminat és ciutat”. 

Agent implicat 

Ajuntament (Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals) i residents del disseminat. 

Font de finançament 

Administració pública. 

Observacions 

La proposta quedaria emmarcada en el programa “Disseminat és paisatge, disseminat és ciutat” 
(proposta 4.1.1), podent implementar-se com una de les intervencions inicials. En eixe sentit, es 
poden aprofitar recursos assenyalats com el programa UrbanLab. 
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ii. Pacificació del trànsit a motor en camins històrics per afavorir la mobilitat ciclista 
així com recomanacions generals de disseny 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic 

Problemàtica detectada 

La urbanització de les vies del disseminat és deficient i està exclusivament pensada per al cotxe. 
D'altra banda, el pas de vehicles no és intens, però precisament açò fa que circulen a velocitats 
majors del desitjable. Ambdues coses s'uneixen fent perillós l'ús de la bicicleta, una forma de 
mobilitat que suposaria una magnífica alternativa al cotxe en el disseminat. En les jornades de 
participació, les persones que usen la bici en el disseminat van posar l'accent en l'existència de 
punts de mala visibilitat (passos sota vies, corbes i incorporacions). També van assenyalar com 
especialment problemàtics les arrencades dels camins. 

Descripció de la proposta 

Amb caràcter general a tot el viari del disseminat, es proposa la necessitat de limitar la velocitat 
de circulació a 30 km/h. Aquesta mesura no serà efectiva llevat que s'incorporen a més alguns 
elements que obliguen al cotxe a rebaixar la seua velocitat, com poden ser guals, bandes sonores 
o xicanes en trams rectes. La possibilitat de circular amb bici es destacarà mitjançant 
senyalització horitzontal que donarà visibilitat a la mobilitat ciclista. A més s'haurà de fer un 
reconeixement minuciós i in-situ de cadascun dels camins, identificant deficiències greus en la 
pavimentació i punts de mala visibilitat (que hauran de ser resolts amb espills). Per a aquesta 
tasca, es recomana comptar amb l’opinió de col·lectius ciclistes. A llarg termini, haurien de 
millorar-se les condicions de l'enllumenat en la zona de casetes. En la línia de la proposta 
anterior, podrien “amabilizarse” els vials i cridar a la prudència als conductors pintant sobre 
l'asfalt marques de colors que re-corden que circulen per un espai en el qual també està present 
la bicicleta. 

 

Itineraris periurbans a Tavernes de la Valldigna i senyalització vertical de Vía Amable a Murcia. Foto: Equip redactor 

 

Itineraris periurbans a Tavernes de la Valldigna. Foto: Equip redactor 
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Horitzó temporal 

Mig termini. 

Pressupost aproximat 

Mig (diverses actuacions de rang baix) 

Procés 

Limitació de la velocitat, identificació de punts problemàtics i obra lleugera en cas de necessitat. 

Agent implicat 

Ajuntament (Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals) i Ontinyent en Bici. 

Font de finançament 

Administració local. 

Observacions 

Complementària amb proposta 4.2.3. 
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iii. Corredors de passeig ciclo-vianants en els principals camins de relació ciutat – 
territori. 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic 

Problemàtica detectada 

Un altre problema evident del disseminat és la falta d'una millor jerarquia viària. La urbanització 
de baixa densitat es va desenvolupar de manera no planificada, recolzant-se en l'estructura 
agrícola preexistent, adequant-la tan sol al pas del cotxe. En el punt anterior hem referència al 
fet que les condicions d'urbanització són irregulars i poc propícies per a la mobilitat amb bici, 
molt menys per a la mobilitat per als vianants. També hem assenyalat que els camins no 
discorren únicament a través d'un espai indiferenciat i isòtrop de residències, sinó que articulen 
la relació de la ciutat amb el seu territori i enllacen diferents punts d'importància urbana i/o 
mediambiental. 

Cal atendre especialment a la relació d'aquests camins amb equipaments -principalment 
educatius- situats en la vora urbana (CEIP Bonavista, IES Pou Clar, Col·legi La Concepció, IES 
Jaume I) o en les rodalies de l'entorn periurbà (IES l'Estació, RENFE, Poliesportiu i Cementeri); i 
amb espais naturals de referència (Ermita de Santa Anna, Barranc de la Puríssima i Serra 
Ombria). 

Descripció de la proposta 

Complementant a la pacificació del tràfic en la resta de camins i a la creació de vies integrades 
per a incentivar l'ús de la bicicleta a través del disseminat, es proposa treballar de manera més 
intensa la creació de quatre corredors de relació ciutat-territori en els quals s'atendrà 
especialment, no solament a la mobilitat ciclista, sinó també per als vianants. 

Els quatre eixos proposats: 

• Cami de La Farola: Arranca en les proximitat de l'IES Jaume I i es podria relacionar amb 
el Passeig de Benarrai. En els plans parcials està reconegut com un eix d'importància 
paisatgística i es parla de la necessitat de millorar-ho per a permetre el passeig amb bici 
i a peu. Existeix un carril-bici segregat en el tram intermedi del seu traçat, però és estret 
i millorable qualitativament. Podria estudiar-se la possibilitat de reduir la velocitat de 
circulació dels vehicles, integrar la bicicleta en la calçada (corregint les deficiències de la 
urbanització) i dedicar l'actual carril segregat a la mobilitat per als vianants. Condueix 
cap a coneguda Pedrera i la falda del Torrater, d'especial interès paisatgístic. 

• Camí del Cementeri: La importància d'aquest corredor i la necessitat de potenciar-ho 
també està reconeguda en els plans parcials d'ordenació del disseminat. També és un 
camí sobre el qual s'ha treballat. Particularment en el seu tram inicial, fins arribar a 
l'estació de la RENFE i a l'institut, on hi ha una agradable vorera arbrada i alguns bancs. 
El passeig hauria de perllongar-se fins al cementeri, situat també en l'entrada de la Serra 
de l'Ombría. Entre aquest corredor i l'anterior, arrancant des d'un punt intermedi entre 
l'institut i la circumval·lació sud, existeix un possible itinerari de connexió transversal 
(Camí de l’Alqueria de Sabata). Els plans parcials també plantegen l'oportunitat de 
consolidar aquest enllaç, associat a diferents elements d'interès arqueològic, 
arquitectònic i etnològic. 

• Camí de la Moneda: S’inicia prop del Col·legi de la Concepció i dóna accés a l'entorn de 
Santa Anna (i transversalment al Barranc de la Puríssima). És una via de doble sentit, 
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marcada únicament per la franja contínua que prohibeix l'avançament, però sense 
marges per a circular a peu. Acompanyant a la reducció de velocitat i a la integració de 
la bicicleta, podria reduir-se l'ample de la calçada. En qualsevol cas, són necessàries 
expropiacions per a ampliar l'ample de la via i dotar-la d'espai per al passeig per als 
vianants. Hi ha solament 15 minuts de passeig des de la ciutat fins a l'ermita de Santa 
Anna, però les condicions de la via exclusivament hàbil per al cotxe no ho permeten. 

• Camí de les Boles: Es relaciona amb el CEIP Bonavista i l'IES Pou Clar, a més de les pistes 
esportives de la Puríssima i Sant Rafael. Connecta diagonalment l'entorn del Barranc de 
la Puríssima amb la urbanització del Pilar. Les condicions de partida del camí són millors 
que en els casos anteriors. Existeixen voreres en quasi tota la seua longitud, la circulació 
de la calçada és de doble sentit, els marges del camí són més oberts i els tancaments de 
les parcel·les no tan cecs. Aquest camí es relaciona a més amb l'itinerari per als vianants 
cap a l'interior de la ciutat proposat en el punt 1.1.1. L'actuació en aquesta via es podrà 
vincular amb la millora del Assagador de la Font Freda, un altre camí d'entitat a 
potenciar (la necessitat d'il·luminar-ho ja va ser exposada entre les propostes rebudes a 
Ontinyent Participa). 

 

Corredors de passeig ciclo-vianants en els principals camins de relació ciutat – territori. Plànol 4.4.2 iii 

Amb caràcter general, la millora d'aquests camins es relaciona amb la resta de propostes 
d'aquest apartat, havent de tenir-se especialment consideració les següents recomanacions: 

• Il·luminar els trajectes i el seu entorn immediat des de la perspectiva del vianant (les 
llums altes en alguns casos estan pensades per al cotxe) 
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• Adequar els marges per a fer agradable el passeig. En trams en els quals l'espai de 
circulació per als vianants necessite ser creat, no és necessari replicar seccions de vorera 
pròpies de la ciutat. L'ús de paviments drenants, amb gran presència de vegetació 
autòctona pot millorar notablement la qualitat paisatgística d'aquests itineraris i la seua 
integració en el medi natural. 

• Habilitar xicotetes zones de descans en els marges del camí, afegir mobiliari urbà i 
xicotetes zones d'ombra. En cas de no existir possibilitat d'incorporar aquests elements 
en l'espai públic, les parcel·les vacants en els marges dels camins i altres xicotets espais 
infrautilizats poden ser cedits pels propietaris a canvi de quotes blanes. 

Horitzó temporal 

Llarg termini. 

Pressupost aproximat 

Alt (quatre intervencions de rang baix-mitjà, segons estat inicial de cadascun dels recorreguts) 

Procés 

Obra vinculada al programa “Disseminat és paisatge, disseminat és ciutat”. 

Agent implicat 

Ajuntament (Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals). 

Font de finançament 

Administració local. 

Observacions 

Aquesta proposta es relaciona estretament amb la creació d'un circuit de passeig perimetral 
exposada en el punt 6.1.1. 
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4.5 MOBILITAT INTERURBANA 

La mobilitat interurbana tot i que representa tant sols un 14% dels desplaçaments totals que es 
realitzen a Ontinyent, té un paper estructurador del territori important i com a tal cal tenir-la en 
compte en les polítiques de mobilitat municipal, tot i que les competències no siguin municipals. 

Aquest bloc es divideix en dos línies estratègiques, una que fa referència al transport públic 
interurbà i una segona que actua sobre la infraestructura viària. 

4.5.1 TRANSPORT PÚBLIC INTERURBÀ 

Les propostes relacionades amb el transport públic interurbà van encaminades en dos sentits. 
El primer cap aquelles actuacions de millora on l’Ajuntament pot tenir competències i que estan 
lligades amb la visibilitat del sistema de transport públic, mentre que les segones incideixen en 
col·laborar amb les administracions competents per tal d’assegurar per a Ontinyent un transport 
públic de qualitat 

i. Crear un punt de parada del transport públic interurbà per carretera “visible” i 
accessible  

Concepció 

Proposta desenvolupada per l'equip tècnic 

Problemàtica detectada 

L’actual punt de parada del transport públic interurbà està “amagat” i no connectat amb el 
transport públic urbà. L’actual punt de parada al carrer del Músic Vert no té unes condicions 
òptimes com a punt de parada interurbà. 

 

Punt de parada del transport interurbà al carrer Músic Vert. Foto: Equip redactor 

Descripció de la proposta 

L’objectiu de la proposta és fer visible el transport públic interurbà localitzant el punt de parada 
en un espai amb més activitat que l’actual i amb possibilitats de connexió amb el transport públic 
urbà. Es proposen dos localitzacions que seran validades i discutides amb els operadors per tal 
de consensuar-ne la localització final: 

• Av. Almaig, davant del Parc Vicent Andrés Estellés. En aquest cas s’aprofitaria el punt de 
parada de la línia urbana així com la marquesina. 
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• Av. d’Albaida, en la parada de transport públic urbà existent davant de l’ambulatori i al 
costat d’on el PGOU planteja la nova estació de Renfe. 

En qualsevol dels dos casos, a més a més de fer visible el sistema de transport públic interurbà 
per carretera, també s’aconseguirà reduir el temps de recorregut de l’itinerari, doncs l’accés i 
exida d’Ontinyent es pot fer per la Ronda Sud sense tenir la necessitat de creuar la ciutat com 
fan actualment els autobusos interurbans, el que també és una millora respecte a la situació 
actual. 

Horitzó temporal 

Curt termini 

Pressupost aproximat  

Baix 

Procés 

Negociació amb operadors i Conselleria i implantació 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent, Operadors i Conselleria 

Font de finançament 

Pròpia de l’Ajuntament i Conselleria 

 

  



             

300 

 

ii. Informació d’horaris (Renfe + autobusos interurbans) en el punt de parada del 
transport públic interurbà. 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic 

Problemàtica detectada 

Igual que passa a les parades del transport públic urbà la informació disponible sobre el 
transport públic interurbà tampoc és l’adequat. Amb una mica de sort, l’operador penja un full 
amb les modificacions dels horaris a la marquesina que duren un parell de dies penjades.  

Descripció de la proposta 

La proposta consisteix en convertir la marquesina que compartiran transport públic urbà i 
transport públic interurbà en un punt de informació sobre la mobilitat a Ontinyent. En la 
marquesina i col·locat d’una manera professional i duradora, hi haurà la següent informació: 

• Plànol de les dues línies de transport públic urbà amb els seus horaris i freqüències. 

• Quadre amb els horaris de Renfe, tant cap a València com cap a Alcoi 

• Quadre amb tots els horaris del servei de transport públic interurbà per carretera 

• Telèfons de contacte i webs de cada un dels operadors 

És important que qualsevol canvi en els horaris o itineraris sigui actualitzat en els plànols i penjat 
de nou el més ràpidament possible 

Horitzó temporal 

Curt termini 

Pressupost aproximat  

Baix.  

Procés 

Disseny de plànols i maquetat de la informació, impressió i instal·lació 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent i operadors 

Font de finançament 

Pròpia de l’Ajuntament 
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iii. Sol·licitar al Ministeri la millora infraestructural de la línia ferroviària Xàtiva - 
Alcoi per tal de reduir el temps de recorregut 

Concepció 

Proposta desenvolupada per l'equip tècnic 

Problemàtica detectada 

La població d’Ontinyent es queixa del servei de Renfe perquè encara aquest és el principal mode 
de transport interurbà de la ciutat. El transport interurbà per carretera és utilitzant 
mensualment per 1.233 persones mentre que el servei de Renfe registra una mitjana de 3.700 
passatgers al mes. 

Tal i com s’ha comentat en l’apartat d’anàlisis, el principal problema no és de freqüència sinó de 
temps de recorregut. Avui en dia, un recorregut de València a Ontinyent de 2 hores no és 
competitiu quan en cotxe es pot fer amb una hora.  

Descripció de la proposta 

L’operació de la línia València – Alcoi la fa Renfe i la propietària de la infraestructura és ADIF, 
organisme dependent del Ministeri de Foment del Govern Central. Per tal de millorar el temps 
de recorregut entre València i Ontinyent la única solució és millorar la infraestructura ferroviària, 
tasca que a de fer ADIF. 

Evidentment Ontinyent no té competències en aquest àmbit i per tant, ha d’enfocar els seus 
esforços en acompanyar a la Conselleria en reclamar a Foment la millora de la infraestructura.  

El present PMUS, amb l’anàlisi realitzat on es demostra que el servei de mitja distància Renfe 
encara aglutina el 75% de la demanda en transport públic interurbà, pot ser un element més per 
demanar a Madrid la seva millora. 

També és interessant, ja que la reivindicació ha estat ben visible també a les jornades 
participatives, reclamar la construcció de la nova estació de Renfe al costat del centre de salut 
de l’Av. de la vall d’Albaida, tal i com està previst al PGOU d’Ontinyent. El fet d’apropar l’estació 
del Renfe al centre urbà tindria un impacte favorable en la demanda.  

Horitzó temporal 

Llarg termini 

Pressupost aproximat  

Baix 

Procés 

Acompanyament a la Conselleria en les reclamacions cap a una millora infraestructural de la línia 
Xàtiva - Alcoi 

Agent implicat 

Ajuntament (Alcaldia), Conselleria i ADIF 

Font de finançament 

ADIF – Ministeri de Foment 
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iv. Treballar coordinadament amb la Conselleria en la renovació de les concessions 
de transport públic interurbà per carretera  

Concepció 

Proposta desenvolupada per l'equip tècnic 

Problemàtica detectada 

De les tres línies interurbanes que encara operen a Ontinyent, dos registren demandes realment 
baixes. La línia Ontinyent – Alcoi transporta, de mitjana, 6 persones al mes. La línia Ontinyent – 
Xàtiva en transporta 36. Tant sols la línia València – Ontinyent, amb 1.191 passatgers al més té 
una demanda acceptable. 

A més a  més, les concessions de la Conselleria estan en procés de revisió, doncs el període de 
concessió de totes elles ha caducat. Aquest és el motiu pel qual la línia Ontinyent – Gandia ha 
deixat d’operar-se. 

Davant d’aquesta situació de baixa demanda i d’alegalitat pel que fa a la vigència de la concessió, 
es fa necessari un plantejament global sobre les concessions de transport públic interurbà. 

Descripció de la proposta 

Tal i com passa amb ADIF, les competències en matèria de transport públic interurbà no són de 
l’Ajuntament d’Ontinyent, sinó de la Conselleria d’habitatge, Obres públiques i vertebració del 
territori.  

El que planteja el PMUS és que l’Ajuntament faci un acompanyament a la Conselleria en el 
procés de revisió de les concessions de transport públic, valorant quines són essencials per a 
Ontinyent. Vist els resultats del PMUS, les principals relacions de mobilitat d’Ontinyent i per tant 
les que haurien de disposar d’un servei de transport públic interurbà són: València, Xàtiva, 
Agullent, Alcoi, Albaida i Aielo de Malferit. Tot i això, per un tema de demanda i de viabilitat del 
sistema, les destinacions de Xàtiva i València són primordials. 

Per la seva part la Conselleria d’Habitatge, Obres públiques i vertebració del territori ha licitat, 
al juny de 2016, el concurs públic per a reordenar i dissenyar el nou mapa concessional de 
transport públic per carretera de la província de València. És per aquest motiu que les consultes 
amb la conselleria s’han de fer de manera ràpida. 

Horitzó temporal 

Curt termini 

Pressupost aproximat  

Baix 

Procés 

Acompanyament a la Conselleria d’habitatge, Obres públiques i vertebració del territori 

Agent implicat 

Ajuntament i Conselleria d’habitatge, Obres públiques i vertebració del territori 

Font de finançament 

Conselleria d’habitatge, Obres públiques i vertebració del territori 
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4.5.2 ESTRUCTURA VIÀRIA I ACCESSOS A LA CIUTAT 

Tal i com s’ha vist a l’apartat d’anàlisis i diagnòstic del PMUS no hi ha cap via d’accés al municipi 
(jerarquia xarxa interurbana) que registre problemes de capacitat i per tant el PMUS no proposa 
cap gran infraestructura d’accés al municipi ni desdoblament de infraestructures existents. 

La única proposa fa referència a una millora de la connectivitat entre El Llombo amb la ronda 
Sud 

i. Implantació de la rotonda del Llombo junt amb la proposta de reordenació de l’Av. 
Torrefiel i l’Av. Jaume I 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic 

Problemàtica detectada 

La problemàtica detectada entre el Llombo i la ronda sud és la següent: 

• Per un costat, al no haver una rotonda no es poden fer tots els moviments, el que implica 
algun problema (no de congestió) de realització de itineraris d’accés i eixida més llargs. 
Els vehicles que venen de l’A-7 poden accedir a Ontinyent realitzant un gir a dretes per 
accedir a l’Av. de la Generalitat, però en canvi els vehicles que venen de Bocairent no 
poden realitzar el gir a esquerres i per tant l’itinerari que utilitzen d’accés al centre és a 
través del carrer Santa Teresa, que no reuneix les condicions necessàries per absorbir el 
trànsit de pas que aquesta situació genera. Possiblement, el trànsit de vehicles pesats 
per Santa Teresa siga el principal problema detectat. 

• Pel que fa a les eixides els vehicles que ixen d’Ontinyent per l’Av. de la Generalitat o per 
Torrefiel disposen d’un carril exclusiu d’incorporació a la CV-81. Els vehicles que van cap 
a València (o A-7) han d’anar fins a la rotonda del poliesportiu per fer el canvi de sentit 
(650 metres). 

 

Ronda Sud i gir a dreta d’accés directe al carrer Dos de Maig venint de l’A-7. Foto: Equip redactor 

Descripció de la proposta 
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Així doncs la proposta de millora en aquest punt, llargament reclamat pels veïns del Llombo, no 
és justifica per un problema de trànsit o congestió, sinó per un tema d’accessibilitat. En aquest 
sentit, una rotonda alliberaria de trànsit de pas el carrer Santa Teresa, que no té les condicions 
urbanes per a tal efecte (és un carrer de jerarquia local). 

L’equip del PMUS va microsimular la situació actual del trànsit per comparar escenaris i poder 
emetre una valoració tècnica sobre la proposta. Per poder microsimular es van realitzar dos 
aforaments direccionals durant les tres hores puntes del dia, un a Torrefiel – Av. de la Generalitat 
i l’altre a la rotonda del Poliesportiu – Renfe de la Ronda Sud. Els resultats dels aforaments van 
ser: 

 

Torrefiel – Av. Generalitat. Font: Equip redactor 

 

 

Rotonda Ronda Sud (poliesportiu – Renfe). Font: Equip redactor 

El resultat de la microsimulació AMSUN va demostrar que actualment no es registren problemes 
de trànsit derivats de la configuració de l’enllaç. El temps de recorregut d’un vehicle que ix per 
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Torrefiel i es dirigix cap l’A7 és de 87 segons, és a dir menys d’un minut i mig (el que li costa fer 
el canvi de sentit). 

 

Graf microsimulat AIMSUN i itinerari d’eixida Torrefiel – Direcció Agullent per Ronda Sud. Font: Equip redactor 

Per a microsimular els escenaris de futur es van fer les següents consideracions: 

• La implantació o no de la rotonda de Torrefiel no es pot analitzar sense estudiar 
l’impacte que tindrà en l’estructura del trànsit d’Ontinyent ni separadament de les 
propostes de mobilitat que emanaran del Pla de Mobilitat que s’està redactant. 

• De l’anàlisi previ realitzat s’extreu que en el cas d’implantar-se una rotonda, aquesta ha 
de mantenir un ramal d’entrada i eixida cap a l’Av. de la Generalitat i un ramal (entrada 
o eixida) cap a Torrefiel. Mantenir el doble sentit a Torrefiel es complicat per un tema 
de geometria i a més a més, com veurem a continuació, hem d’encaminar-nos cap a una 
secció de sentit únic en la totalitat de l’avinguda. 

• Definir si l’avinguda de Torrefiel ha de ser d’entrada o eixida cap a la CV-81 dependrà, 
en gran manera, del paper que jugue el carrer Jaume I. Funcionalment s’entén millor la 
proposta si Torrefiel és d’entrada i Jaume I d’eixida. 

• El desenvolupament del planejament vigent ha deixat a mig executar els sectors 
colindants amb la ronda sud, encara que el tram final del carrer Jaume I si que està 
executat.  

• La connexió del carrer Jaume I i l’Av. Torrefiel a la rotonda de la ronda sud permetria 
configurar els dos carrers com de sentits únics, modificant la seua secció per pacificar-
ne el trànsit i donar més espai a altres usos (principalment voreres), a la vegada que es 
milloraria la gestió del trànsit en certs punts conflictius 

• Per gestionar la circulació d’aquest “anell”, es recomanable que Torrefiel siga direcció 
nord i Jaume I direcció sud, tal i com s’ha comentat anteriorment. 

La solució proposta, treballada conjuntament amb l’Ajuntament i la Conselleria d’Habitatge, 
Obres públiques i Vertebració del territori és la que es mostra a continuació: 
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Proposta de rotonda satèl·lit al Llombo 

A mode de conclusions es fan les següents reflexions finals: 

• La implantació o no de la rotonda no depèn de paràmetres de gestió del trànsit, doncs 
en cap dels escenaris (actuals i futurs) es registren problemes de trànsit (congestió o 
cues remarcables) 

• La implantació o no de la rotonda tampoc es pot analitzat i valorar com una actuació 
puntual i aïllada. S’ha d’integrar dins d’unes propostes de planificació de la mobilitat 
urbana molt més àmplies. 

• En aquest sentit, el paper que pot jugar el carrer Jaume I en relació a l’Av. Torrefiel i la 
seva connexió amb la rotonda genera una proposta global per al barri del Llombo. Un 
disseny urbà adequat, amb una clara aposta per la pacificació del trànsit ha de ser 
l’element clau de la proposta, tant per a l’Av. Torrefiel com per a Jaume I 

• La proposta planteja la implantació d’una rotonda satèl·lit que elimine el transit de pas 
de vehicles pesats pel carrer Santa Teresa creant una nova ròtula que articule el trànsit 
local sense afectar al tronc principal de la ronda sud, on el trànsit interurbà té un pes 
important. 
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Horitzó temporal 

Curt termini 

Pressupost aproximat  

Alt si només és contempla la rotonda, Molt alt si s’inclou la necessària reconversió de l’Av. 
Torrefiel 

Procés 

Projecte executiu, debat amb els veïns del Llombo i obres 

Agent implicat 

Ajuntament, Conselleria d’habitatge, obres públiques i vertebració del territori i veïns 

Font de finançament 

Conselleria d’habitatge, obres públiques i vertebració del territori i pròpies de l’Ajuntament 
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4.6 ACCESSIBILITAT AL MEDI NATURAL I RELACIONS ENTRE CIUTAT I TERRITORI 

Dels 125 km2 que componen el terme municipal d'Ontinyent, només 3,7 km2 són sòl urbà 
(residencial i industrial). És a dir, el 97% d'Ontinyent és entorn natural. El protagonisme del 
territori és impossible de passar per alt. A més, aquest conté una sèrie de paratges naturals de 
gran valor, emmarcats per les muntanyes del Portitxol i del Torrater, entre els quals discorre el 
Riu Clariano. 

Sant Esteve, l'entorn de Gamellons, Santa Anna o el Pou Clar són elements de gran valor per a 
Ontinyent, no solament per la seua condició d'espais naturals, sinó també per ser llocs d'ús 
ciutadà. Aquests paratges són elements de caràcter cultural que identifiquen a Ontinyent i en 
els quals Ontinyent es reconeix. 

Incloure una reflexió sobre els espais naturals en un pla que des del nom es defineix com a 
“urbà” ens sembla necessari per tres motius. En primer lloc, hem de superar la tendència a 
entendre la ciutat i el seu entorn com a elements desvinculats, ja que tots dos formen part d'una 
realitat en la qual eixa separació resulta artificial i per tant contraproduent. En segon lloc, com 
assenyalàvem en el bloc 4 en parlar del disseminat, l'entorn natural d'Ontinyent és una peça 
més que ha de ser assumida per la política urbana municipal, atès que aquest juga un paper 
actiu en les dinàmiques de la ciutat que no pot ser passat per alt. Finalment, des de la perspectiva 
de la mobilitat, l'accessibilitat al medi natural -particularment en paratges que, com hem indicat, 
reben un ús ciutadà destacat- està relacionada amb el seu ús intensiu i la seua sobreexplotació 
o, per contra, amb el seu ús i gaudi sostenibles. 

Com es veurà a continuació, de les quatre propostes que componen aquest bloc, la primera (un 
circuit perimetral discorrent a través de la vora de la ciutat) serveix de frontissa amb propostes 
de caràcter exclusivament urbà presentades amb anterioritat. L'última (la posada en valor del 
llit del Clariano) és un passeig per Ontinyent que acaba convidant a eixir al territori. Entre l'una 
i l'altra, reflexionarem sobre la manera en què la ciutat usa el mitjà natural que té al voltant i les 
relacions que s'estableixen entre l'u i l'altra. 

 

Eixida del riu Clariano de la ciutat. Foto: Equip redactor 
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4.6.1 CONCILIAR EL CONTACTE ENTRE LA CIUTAT I EL TERRITORI 

Encara que la planificació urbanística es va plantejar la tasca de “acabar” els contorns de la ciutat 
i harmonitzar la seua relació amb el territori, l'aturada de l'activitat urbanística va jugar en contra 
d'aquella intenció. En la vora de la ciutat avui s'acumulen terrenys erms i infraestructures que 
travessen el paisatge provocant discontinuïtats i barreres. Posar l'atenció sobre eixos espais 
limítrofs serveix per a articular les relacions entre Ontinyent i el seu territori, entenent en el 
nostre cas que el segon també pren partit en el sistema de mobilitat urbana. 

i. Creació d’un circuit de passeig saludable a partir de l’actual Ruta del colesterol i 
del passeig de Benarrai 

Concepció 

Desenvolupada per l'equip tècnic a partir d'idees del diagnòstic col·lectiu 

Problemàtica detectada 

El pla general d'ordenació urbana d'Ontinyent preveu la creació d'un cinturó enjardinat que 
envolte el nucli urbà. A manera de gran infraestructura, serviria d'espai verd per als diferents 
barris de la ciutat, els relacionaria entre si i articularia la relació entre la vora urbana i el territori. 
A conseqüència de l'estancament de l'activitat immobiliària, aquell gran anell no s'ha executat 
segons ho imaginava el PGOU. No obstant açò, en dues ocasions l'Ajuntament ha apostat per la 
intervenció lleugera en determinats trams (Ruta del Colesterol i Passeig de Benarrai), demostrant 
que amb pocs recursos  i de manera àgil es poden crear espais útils per a l'ús ciutadà. 

Aquestes modestes intervencions han conquerit espais vacants, convertint-los en llocs d'esbarjo 
segons dicta el PGOU. Però a més, amb açò han aconseguit imposar-se enfront d'una dinàmica 
ara habitual que és necessari frenar: l'ocupació d'espais no consolidats a manera d'aparcament 
irregular. 

Encara que la Ruta del Colesterol i el Passeig de Benarrai completen només una part de l'anell i 
ni tan sols estan del tot connectats, molts ciutadans segueixen tots dos traçats continuant el seu 
recorregut i realitzant el circuit que preveu el pla. És a dir, el passeig circular ja existeix i es 
practica, només és necessari adequar-ho seguint la filosofia dels trams ja executats. 

Molts dels sòls pels quals ha de discórrer el circuit són de propietat pública, encara que uns altres 
estan pendents d'una improbable arribada del desenvolupament immobiliari per a ser adquirits. 
A aquest problema se suma el fet de que certes parcel·les per les quals discorreria l'itinerari 
estan catalogades com a sòl agrícola, per la qual cosa la càrrega fiscal que suporta no és prou 
alta com per a jugar amb exempcions fiscals (la discontinuïtat entre la Ruta del Colesterol i 
Benarrai s'explica per aquest motiu). Aquest tipus de problemes hauran de ser resolts mitjançant 
altres formes de negociació que parteixen d'entendre la proposta com un tot unitari, no 
supeditada a múltiples acords individuals amb els propietaris, i com un element generador de 
valor per a tota la ciutat. 

Descripció de la proposta 

Seguint la filosofia practicada en la urbanització del Passeig de Benarrai, s'ha d'apostar per donar 
continuïtat i consolidar aquest circuit de passeig periurbà. L'anell que descriu està en contacte 
amb els principals barris de la ciutat (El Llombo, Sant Rafael i Sant Josep), a més de amb el llit del 
Clariano, el Barranc de la Puríssima i altres eixides al medi natural. L'actuació també servirà per 
a millorar zones pendents de consolidació, com són  l'Àrea 14 i el PRI Germanies. 
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Al fil d'açò últim, és important destacar que la creació del circuit perimetral no haurà d'ajustar-
se únicament a “traçar un camí”, sinó que ha d'entendre's com una actuació de millora de la vora 
urbana, aprofitant per a qualificar terrenys erms al seu pas, guanyar així espais verds i 
d'entreteniment, i harmonitzar la relació entre la ciutat i el seu entorn. 

Altres consideracions: 

• El circuit necessita ser pensat de forma integral. S'hauran de definir característiques i 
formes d'actuació, superant el risc d'intervenir per trams. Per ajustar-se de millor 
manera als recursos econòmics disponibles, el Passeig de Benarrai pot servir de model 
per a la resta de la intervenció. 

• L'adequació de les vores del passeig pot lligar-se al programa d'Horts Urbans, com ja 
ocorre en alguns llocs al llarg de la Ruta del Colesterol. Açò podria ser una palanca a 
l'hora d'accedir al sòl agrícola abandonat de titularitat no pública. 

• A través del programa Urban Lab, està previst sensorizar la Ruta del Colesterol i lligar-la 
a una aplicació tecnològica d'entrenament i hàbits saludables. El projecte podria 
ampliar-se a tot el circuit i vincular-se amb programes de foment de la salut urbana. 

 

Traçat del circuit perimetral. Plànol 4.6.1. i 

 

Horitzó temporal 

Mig termini 

Pressupost aproximat 

Alt 
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Procés 

Obra 

Agent implicat 

Ajuntament (Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals) 

Font de finançament 

Administració pública local 

Observacions 

El circuit organitzarà també les entrades i les eixides a la ciutat, estant estretament relacionades 
amb  les propostes exposades amb anterioritat (particularment, 4.1.1.i  - 4.4.2.iii). 

                                                                                                       

 

Solució de la vora urbana al passeig de Benarrai. Foto: Equip redactor 
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4.6.2 ACCESSIBILITAT ALS PARATGES NATURALS 

L'accés als paratges naturals no ha de ser encarat exclusivament tractant de garantir una còmoda 
arribada a aquests, sinó que ha de tenir en compte la manera d'arribar a aquests llocs i les 
activitats que en ells es realitzen atenent al tipus d'ús que es fomentarà i als problemes que 
podrien generar-se quant a la preservació del medi natural. El propòsit d'aquesta línia d'actuació 
és introduir criteris de sostenibilitat en aquest sentit. 

i. Revisar les condicions d’accessibilitat i els usos dels paratges naturals, buscant un 
ús sostenible e integrat. 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic 

Problemàtica detectada 

Les jornades participatives celebrades durant la redacció de Amunt i avall van descobrir un 
interessant debat al voltant dels paratges naturals. Es va començar parlant dels problemes 
d'accessibilitat d'alguns d'ells, però prompte la discussió es va reorientar a si fer-los més 
accessibles resultaria en l'ús excessiu d'aquests espais. 

El Pou Clar s'identifica com el paratge amb majors problemes en aquest sentit, mentre que 
s'assenyalen a uns altres com la Finca Fuset com a llocs d'oportunitat per a descentralitzar i 
equilibrar aquests usos. 

En alguns dels enclavaments naturals s'han introduït restriccions d'algun tipus, mentre que en 
uns altres s'han incorporat activitats i millorat accessos, però ambdues coses es perceben a 
manera de decisions puntuals, sense base estratègica. 

Anteposar una reflexió de conjunt a qualsevol decisió sobre algun dels paratges naturals i cercar 
una comprensió d'aquests recursos com un sistema interrelacionat és altament aconsellable si 
es vol aconseguir un ús diversificat i sostenible de la xarxa d'espais naturals. 

Descripció de la proposta 

La tasca que es planteja en aquesta proposta requereix un exercici de certa complexitat que 
excedeix el marc d'aquest document. Entenem que no solament es tracta d'identificar 
connexions i possibles accessos, sinó que s'ha de reflexionar sobre el caràcter singular dels 
diferents paratges naturals, revisar els usos que en ells es permeten o es produeixen, identificar 
problemàtiques i oportunitats individuals, i acabar posant-les en conjunt. Per a açò, proposem 
que es desenvolupe un treball d'anàlisi, diagnòstic i regulació entre els tècnics municipals i 
diferents agents relacionats amb la temàtica mediambiental. 

Perquè servisca de base i orientació, incorporem ací part de la informació extreta de les jornades 
participatives: 

En aquestes es va discutir principalment sobre cinc espais naturals: Pou Clar, Gamellons, Santa 
Anna, Sant Esteve, i Finca Fuset (l'enumeració respon a l'aparent ordre d'importància). En un 
extrem i un altre es van posar els exemples del Pou Clar i de Sant Esteve. El primer d'ells es 
tractarà de forma particular en la següent proposta, ja que sí mereix actuació urgent i 
particularitzada. De Sant Esteve es va comentar que l'asfaltat del camí d'accés havia incentivat 
l'arribada en vehicle privat en perjudici de la mobilitat amb bici o caminant. Cas oposat seria el 
de Gamellons, un paratge natural actualment accessible només a peu i no amb tota la comoditat 
desitjable. Prenent com a referència el cas del Pou Clar, els veïns advertien que si condicionar 
l'accés era sinònim que es començara a usar de manera intensiva seria preferible deixar-ho tal 
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com està. La Finca Fuset va saltar al debat quan es va comentar que habilitar espais d'oci 
complementaris podria servir per a corregir l'ús excessiu dels principals paratges naturals. 

També cal afegir al llistat d'espais sobre els quals reflexionar: el llit del Clariano, el paratge del 
Pou l'Olleta-Vila Pesquera, l'ermita i font de Morera, el barranc de la Puríssima (sobre el que 
s'està intervenint actualment), la pujada al Torrater i el barranc dels Tarongers. 

Seria ideal plasmar l'acordat per l'equip de treball conjunt en un reglament bàsic que ordene els 
usos permesos en els diferents paratges, pensant també en les maneres d'accés a cadascun d'ells 
de manera equilibrada i sostenible (fomentant l'arribada amb bicicleta o a peu i posant límit al 
vehicle a motor) i identificant connexions a habilitar o millorar. 

Es recomana finalment que eixa informació es pose a l'abast de la ciutadania i del visitant. En el 
portal de turisme de l'Ajuntament, actualment es presenten diferents paratges naturals de 
manera individual, indicant maneres d'arribar o activitats permeses i limitades. Per a presentar 
aquests recursos naturals, seria útil desenvolupar encara més esta informació i sumar-li les 
conclusions del reglament de conjunt, bolcant-la en un mapa complet en el qual s'oferisca 
informació detallada del caràcter de cadascun dels paratges, les activitats que es poden 
desenvolupar en ells, la seua història, elements d'interès propers... 

Aquesta informació es comunicarà cridant al seu torn a fer un ús sostenible i responsable 
d'aquests llocs. Fent veure que no només són recursos disposats per a que el visitant gaudisca 
despreocupadament, sinó  que és patrimoni viu del municipi que necessita ser cuidat i conservat. 

 

Relació de la ciutat i el seu entorn natural. Plànol: 4.6.2. i 
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Horitzó temporal 

Curt termini 

Pressupost aproximat 

Baix (Inclou diagnòstic i reglament conjunt i engegada de portal web. S'hauran de pressupostar 
a part intervencions de millora en itineraris, paratges naturals i actuacions vinculades) 

Procés 

La tasca que es planteja podria ser desenvolupada per una comissió de medi ambient amb una 
forta presència de tècnics i representants d'associacions vinculades a la problemàtica tractada. 
Elaborat un marc d'actuació comuna a tota la xarxa d'espais naturals (accessibilitat i usos), 
s'haurà de treballar la comunicació orientada a la presa de consciència i responsabilitat de la 
ciutadania en la cura del mitjà natural. 

Agent implicat 

Ajuntament (Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals) i representants d'entitats 
vinculades. 

Font de finançament 

Administració pública. 

Observacions 

En les dues següents propostes (4.6.2 ii i 4.6.2.iii) es tracten de forma individual el Pou Clar i el 
llit del Clariano, per tractar-se de dos elements amb necessitats i oportunitats destacades en el 
marc del PMUS. 
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ii. Limitar i reordenar l’accés en vehicle privat motoritzat al Pou Clar 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic 

Problemàtica detectada 

El Pou Clar és el paratge fluvial més important del municipi i alberga importants valors naturals i 
paisatgístics. És un reclam no solament per als veïns d'Ontinyent, sinó també per als 
excursionistes i visitants que acudeixen des de Villena, Gandia,  Elx, València i molts altres llocs. 
Les visites s'intensifiquen a l'estiu, exposant de forma preocupant al Pou Clar a pràctiques que 
vulneren la conservació de l'espai natural. Encara que els veïns d'Ontinyent valoren positivament 
mesures orientades a minorar aquests impactes (com la prohibició d'accedir al paratge amb 
neveres o cadires de platja), segueixen donant-se abusos i comportaments no consentits a causa 
de la falta de vigilància o d'un major rigor en virtut del compliment de la normativa 

A més d'açò, és fàcil arribar amb cotxe per la seua proximitat a la carretera, cosa que fa que 
l'aparcament existent s'ocupe molt ràpidament en els mesos de major concurrència i que 
multitud de vehicles estacionen de manera irregular en vores i cunetes. Açò dificulta 
l'accessibilitat per als vianants i desvirtua el valor del Pou Clar. 

Descripció de la proposta 

El Pou Clar és un lloc massificat durant els mesos d'estiu i es fa necessari introduir mesures 
estacionals de dissuasió en l'accés. Aquestes hauran d'estar especialment enfocades sobre el 
vehicle privat, ampliant el perímetre de restricció al cotxe tot el possible, potenciant l'arribada a 
peu i amb bici com a alternativa. Per a açò, es proposa reduir a mínims l'aparcament en l'entorn 
el Pou Clar, destinant-ho prioritàriament a persones amb diversitat funcional. Com a alternativa, 
s'habilitaran zones de pàrquing a l'entorn del Poliesportiu o en el Polígon Industrial Casa Balones, 
indicant des d'elles l'itinerari d'arribada a peu i el temps de trajecte (no més de 20 minuts). 

Per a potenciar l'accés a peu i amb bicicleta, s'ha de millorar l'estat de la Senda de l'Alba. 
Particularment, convindria introduir elements de reducció de velocitat dels vehicles que circulen 
cap al disseminat. També haurà d'estudiar-se la possibilitat de disposar d'algun punt intermedi 
de descans en el camí, preferiblement arbrat i amb ombra; així com augmentar els punts 
d'estacionament de bicicletes en les proximitats del paratge natural. 

Cap la possibilitat d'introduir un xicotet bus llançadora durant els mesos d'estiu que circule entre 
el aparcament per a vehicles privats i el Pou Clar en intervals de 15 minuts. Amb aquesta 
alternativa, l'accés amb cotxe hauria de restringir-se per complet. El cost del bus llançadora seria 
aproximadament: 

• Polígon Balones – Pou Clar: 2 km. Horari d’explotació del servei 12 hores (9-21hrs.). 48 
expedicions recorrent un total de 192Km. al dia. El cost mig d’operació d’un bus és de 
0,75 euros el Km, el que dona un cost d’operació de 144 euros al dia o 4.320€al mes 
(faltaria afegir-hi la part de benefici industrial de l’operador) 

• Conductor: Salari + Seguretat Social: 2.000€/mes 

• El cost d’explotació del bus al Pou Clar és de 6.320€/mes 

• Per a que el servei es financie exclusivament amb el preu del bitllet (1 euros anada i 
tornada) es necessiten aproximadament 210 persones cada dia. 

En el cas que la demanda no cobrira els costos d’exploració l’Ajuntament es faria càrrec de la 
diferencia mentre que si els ingressos foren majors a les despeses, els benefici podria ser finalista 
en benefici del Pou Clar. 
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Finalment, podria millorar-se la vigilància a l'estiu per a garantir el compliment de les normes 
vinculant la tasca a programes d'accés a l'ocupació de col·lectius vulnerables. 

Horitzó temporal 

Curt termini 

Pressupost aproximat 

Mig encara que per partides el pressupost és com segueix: 

• Pressupost baix per a l’ordenació de l’aparcament  

• Pressupost baix per al servei de bus llançadora 

• Pressupost baix - mig per a la  millora de l'accessibilitat per als vianants 

Procés 

Gestió i obres d’adequació als estacionaments i itinerari d’accés 

Agent implicat 

Ajuntament (Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals) 

Font de finançament 

Administració pública 

 

 

Ús del Pou Clar durant l'estiu 
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iii. Posar en valor la llera del riu Clariano com a passeig urbà lineal i eixida al territori 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic 

Problemàtica detectada 

El Clariano travessa la ciutat d'Ontinyent d'oest a est. Com a molts altres llits fluvials, podria ser 
un element articulador però resulta ser més aviat una barrera. Existeix el tòpic estès a Ontinyent 
segons el qual la ciutat viu d'esquena al Clariano. El riu, no obstant açò, té una presència 
fortíssima en el paisatge de la ciutat. 

En molts moments s'ha parlat de potenciar la presència del llit; el Pla General ho imagina com 
un eix connectat en les seues ribes per equipaments que posaren en relació a la ciutat amb els 
seus barris i l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana parla d'un “corredor cultural” que 
connecte a la ciutat amb el seu territori i reforce el protagonisme d'Ontinyent com a capçalera 
de la Vall d'Albaida. 

Ambdues idees plantegen ambiciosos horitzons molt difícils d'aconseguir en un context 
d'escassetat de recursos com l'actual, però diferents intervencions de xicoteta escala (com els 
2.200 metres de senda habilitats al llarg del llit o els accessos en el Pont de la Santa María) donen 
mostres de la voluntat de la ciutat per relacionar-se amb el riu, un element que al seu torn la 
vincularà amb el seu territori. 

Descripció de la proposta 

Si bé la millora del llit del Clariano s'ha de contemplar de manera íntegra i són vàries les 
intervencions dutes a terme en aquesta direcció en els últims anys, traslladant la filosofia 
practicada en el Passeig de Benarrai, plantegem la possibilitat de seguir treballant la relació entre 
la ciutat i el Clariano prestant particular atenció al tram entre el Pont Vell i el Pont Nou. 

En aqueixa zona, l'orografia de la ciutat descendeix fins a quasi enrasar amb el jaç del riu. Els 
marges en aquesta part ja reben certs usos, però són residuals (és fàcil veure a gent passejant a 
la seua mascota i algun cotxe estacionat de forma irregular). 

Aprofitant la reducció a mínims dels aparcaments del Trinquet i del Pont Vell (proposta 2.3.6), 
les zones alliberades podrien ser conquistades com a espais d'estada i esbarjo (el del Trinquet 
serà un esplèndid mirador al riu). La paral·lela del Carrer Major també s'alliberarà 
conseqüentment de tràfic i hauria de ser millorada com a passeig de prioritat per als vianants. 
Igualment haurà de cuidar-se el Carrer de la Canterería, de l'altre costat del riu, podent-se 
habilitar una baixada puntual que permeta accedir al riu des d'aquest barri. 

En la part més baixa de l'espai, podran instal·lar-se berenadors o zones de joc inundables, que 
entenguen les crescudes i baixades del riu com un factor viu que forma part del lloc, no com un 
problema. 

Finalment, caldria entendre aquesta zona com una de les principals “portes al Clariano” de la 
ciutat, senyalitzant a partir d'ací de manera convenient la resta de l'itinerari a través del riu o les 
eixides cap a la resta de barris de la ciutat, connexions amb itineraris d'importància (1.1.1) i 
relació amb el circuit perimetral de relació territori-ciutat (6.1.1). 

Per a fomentar que la ciutadania reconega aquest lloc com a espai d'esbarjo, podrien programar-
se activitats de cap de setmana, com podrien ser quedades veïnals, marató de jocs infantils o 
lectures de poemes. 

 



             

318 

 

Horitzó temporal 

Llarg termini 

Pressupost aproximat 

Alt 

Procés 

Obra 

Agent implicat 

Ajuntament (Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals) 

Font de finançament 

Administració pública 

Observacions 

Consolida la reducció de les borses d'estacionament en Pont Vell i Trinquet presentada en el punt 
2.3.6. La posada en valor del llit del Clariano també serveix per a articular les relacions entre la 
ciutat i el seu entorn, completant relacions entre els itineraris urbans i periurbans exposats amb 
anterioritat (1.1.1 i 6.1.1, especialment). 

 

 

Espai d'oportunitat en el llit del Clariano 
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4.7 POLÍTIQUES URBANES 

Les polítiques urbanes són necessàries per a consolidar les propostes del pla de mobilitat 
descrites anteriorment. A més a més, durant el procés de participació ciutadana i també durant 
les Jornades participatives, es va posar de manifest la necessitat de canviar els hàbits relacionats 
amb la mobilitat amb campanyes de conscienciació i educació.  

Aquest bloc pretén donar resposta a aquestes necessitats, desenvolupant tres línies 
estratègiques: Regulació, foment i promoció de la mobilitat urbana sostenible, sensibilització i 
implicació ciutadana i per últim comunicació. 

4.7.1 REGULACIÓ  

i. Nova ordenança de mobilitat urbana 

Concepció 

Proposta desenvolupada per l'equip tècnic 

Problemàtica detectada 

Actualment Ontinyent disposa d’Ordenances diferents que regulen els aspectes relacionats amb 
la mobilitat.  

Descripció de la proposta 

La proposta consisteix en redactar una nova “ordenança de mobilitat urbana” on es regulen tots 
els aspectes relacionats amb la mobilitat. D’aquesta manera dins d’una mateixa ordenança es 
podria regular, amb una visió conjunta, aspectes com la circulació a motor, la distribució urbana, 
la circulació de bicicletes, els drets i deures del vianants.... 

Aquesta pràctica és ja habitual en les grans ciutats i comença a ser una realitat també en les 
ciutats mitjanes. Amb aquesta proposta, Ontinyent pot començar a regular moltes de les 
propostes del PMUS, el que suposaria una empenta clara i decidida cap a la mobilitat urbana 
sostenible. 

Horitzó temporal 

Mig termini i actualitzacions a mesura que es vagin implementant les propostes del PMUS 

Pressupost aproximat  

Baix 

Procés 

Debat de l’ordenança a la Mesa de la mobilitat, redacció i aprovació pel ple municipal 

Agent implicat 

Mesa de la mobilitat i Ajuntament (Urbanisme, Medi ambient) 

Font de finançament 

Pròpia de l’Ajuntament 
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ii. Generació d’una partida de pressupostos amb una quantitat equivalent de despesa 
a la de ingressos pels usos privatius de l’espai públic 

Concepció 

Desenvolupada per l'equip tècnic a partir d'idees del diagnòstic col·lectiu 

Problemàtica detectada 

Places i carrers de les nostres ciutats es veuen amenaçades per nombrosos usos privatius que 
limiten el seu aprofitament públic i d’altres usos alternatius més productius. Per un costat, sota 
el dret percebut –però no escrit en cap lloc- d’aparcar de manera gratuïta al carrer, els vehicles 
privats ocupen una mitjana de 20 metres quadrats per estacionar i el doble per a circular. Per 
altre costat, la humanització dels carrers ha anat acompanyada d’un creixement de les terrasses 
dels bars i restaurants arribant a congestionar el lliure pas de persones i causant externalitats 
negatives en forma de residus i soroll.  

Descripció de la proposta 

Els usos privatius de l'espai públic generen una quantitat considerable d’ingressos per a 
l’Ajuntament via les tarifes de l’aparcament en superfície i les taxes a les terrasses de bars i 
restaurants. Per altra banda, les preferències dels usuaris de l’automòbil (gratuïtat 
d’aparcament) i dels restauradors (taxes baixes i major espai per a terrasses) no estan 
necessàriament alineades amb els veïns (especialment de les àrees amb alta densitat comercial 
i residencial) que sofreixen la congestió i el soroll.  

Davant la impossibilitat de generar impostos finalistes, proposem realitzar un càlcul aproximat 
anual dels ingressos derivats del usos privatius de l’espai públic per dotar una partida 
pressupostària destinada a la co-creació de solucions en mobilitat sostenible. Es tractaria de 
generar un programa específic en el marc d’Ontinyent Participa amb el mínim de la quantia 
indicada on hom poguera presentar idees i projectes per millorar la mobilitat del municipi a 
escala humana i sostenible (ús de transport no motoritzat, desplaçaments a peu, senyalització, 
aplicacions i tecnologies, transport públic, etc.).  

Amb aquesta mesura s’ajudaria a resoldre l’errada de mercat provocada per la divergència de 
preferències entre els agents interessats (conductors i restauradors) i els veïns, així com iniciar 
un cercle virtuós de millora i implicació ciutadana.  

Horitzó temporal 

Curt termini 

Pressupost aproximat 

Baix 

Procés 

Després de calcular la quantia anual basada en els ingressos de l’any anterior (2016), 
s’incrementaria la dotació d’Ontinyent Participa generant el programa de mobilitat sostenible. 
El calendari (presentació de propostes, selecció, votació i execució) coincidirà per tant amb el 
d’Ontinyent Participa. 

Agent implicat 

Ajuntament (Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals), Ontinyent Participa, Veïns. 
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Font de finançament 

Administració pública local. Programes i ajudes a la innovació urbana. Programes Europeus 
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4.7.2 FOMENT I PROMOCIÓ DE LA MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE 

 

i. Compra de bicis elèctriques en comerços locals  

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic 

Problemàtica detectada 

Més que una problemàtica aquesta proposta pretén constatar que l’actuació que està duent a 
terme l’Ajuntament per electrificar bicicletes ha funcionat i que per tant aquest programa ha de 
continuar i en la mesura del possible ampliar-se. 

Descripció de la proposta 

La proposta consisteix en seguir amb el programa d’electrificar bicicletes i vincular-la amb els 
negocis de bicicletes locals per tal de poder expandir les línies d’ajudes a compres de bicicletes 
elèctriques per a distribució urbana, lloguers de bicicletes elèctriques o ajudes per a flotes de 
bicicletes elèctriques per a empreses. 

Aquesta actuació també es podria ampliar a la compra de bicicletes urbanes convencionals, per 
tal de fomentar l’ús de la bicicleta com a mode de transport quotidià. 

En el cas de que hi hagi més sol·licituds que pressupost, és important tenir en compte el nivell 
de renda dels sol·licitants per tal de concedir les ajudes. 

Horitzó temporal 

Curt termini 

Pressupost aproximat  

Baix. El mateix que l’actual amb un increment constant al llarg dels anys en funció dels resultats 

Procés 

Planificació amb les botigues locals de bicicletes, anunci de la convocatòria i concessió de les 
ajudes als sol·licitants. 

Agent implicat 

Botigues de bicicletes, Ajuntament d’Ontinyent (Medi Ambient) i IVACE 

Font de finançament 

Pròpia de l’Ajuntament i de l’IVACE 

Observacions 

Aquesta proposta està relacionada o pot servir de base per a la proposta “2.5.3. Potenciar la 
distribució urbana d’última milla amb vehicles elèctrics o bicicletes de càrrega” 
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ii. Descarbonització del transport. Foment de la mobilitat elèctrica 

Concepció 

Proposta desenvolupada per l'equip tècnic 

Problemàtica detectada 

Des del punt de vista energètic es defensa la necessitat de descarbonitzar els sistemes de 
transport, principalment per dos motius. El primer per reduir les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle i en segon lloc per a diversificar les fonts d’energia. A més a més, la introducció de la 
mobilitat elèctrica té un impacte positiu en la reducció de la contaminació acústica.  

En aquest sentit és important que les administracions públiques siguen capdavanteres en aquest 
canvi, transformant paulatinament les seves flotes de vehicles i potenciant el canvi general a 
nivell municipal. 

Descripció de la proposta 

La proposta te dues branques d’actuació complementaries i necessàries una de l’altra. Per un 
lloc proposa la transformació de la flota de vehicles municipals cap a vehicles elèctrics i per 
l’altra, proposa la instal·lació de punts de recàrrega per tal de que els vehicles municipals 
elèctrics puguin ser carregats en la via pública, visibilitzant així la mobilitat elèctrica i permetent 
també que la ciutadania pugue fer ús d’aquest servei. 

Per desenvolupar la proposta per un costat s’ha d’analitzar la flota de vehicles municipals (de 
totes les regidores i serveis municipals, inclosa la policia local) per tal de conèixer els quilòmetres 
que recórrer cada cotxe i valorar la viabilitat de transformar-lo amb elèctric. Amb aquest estudi 
es pretén crear un calendari de substitució de la flota de vehicles d’Ontinyent cap a elèctrics, 
calculant les amortitzacions necessàries per a implantar la proposta així com els estalvis 
energètics que s’aconseguiran. 

Paral·lelament s’ha de contractar els serveis d’un gestor de càrrega, que implante els punts de 
recàrrega elèctrica necessària per a donar servei a la flota de vehicles elèctrics municipals. 
Normalment aquestes empreses assumixen el cost d’implantació de les estacions de recarrega 
(previ acord amb l’ajuntament de cessió de ús de via pública) i firmen un contracte amb 
l’administració com a gestors de càrrega (venen la electricitat que es consumeix per a recarregar 
el vehicle).  

Per fomentar l’ús del vehicle elèctric més enllà de l’administració, l’Ajuntament es pot fer càrrec 
del consum elèctric dels vehicles no municipals que recarreguen en aquests punts, incentivant 
així l’ús i la facilitat d’estacionament per als usuaris del vehicle elèctric. 

Horitzó temporal 

Transversal. Al llarg dels 10 anys d’implantació del PMUS 

Pressupost aproximat  

Mig - Alt 

Procés 

Estudi de la flota, estudi econòmic i inici del procés de substitució de la flota convencional per 
elèctrica. En paral·lel, licitació de la instal·lació dels punts de recàrrega i signatura del conveni 
amb el gestor de recàrrega. 
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Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent –Totes les Regidories 

Font de finançament 

Pròpia de l’Ajuntament i l’IVACE 

 

  



             

325 

 

iii. Aplicació del programa WETEST en un àrea seleccionada.  

Concepció 

Desenvolupada per l'equip tècnic a partir d'idees del diagnòstic col·lectiu 

Problemàtica detectada 

Ontinyent és una ciutat amb un gran potencial turístic (La Vila, Poble Nou, el patrimoni industrial, 
el patrimoni natural com el Pou Clar) no del tot desenvolupat. Els desplaçaments i l’interès dels 
turistes i visitants es pot incrementar generant i comunicant itineraris de vianants o en bici que 
permeten descobrir els atractius de la ciutat.  

Pel que fa als habitants de la ciutat identifiquem certa distorsió en la percepció de les distàncies 
que fa que molts dels desplaçaments curts es realitzen innecessàriament en mitjans motoritzats.   

D’altra banda, les tecnologies de la ciutat intel·ligent o smart city es solen utilitzar per optimitzar 
processos i servicis a nivell de les infraestructures però amb menys freqüència reverteixen 
directament en el benestar dels ciutadans a l’escala humana.  

Descripció de la proposta 

WETEST Ontinyent té per objectiu la millora de l’experiència del vianant a l’àrea definida com 
turística de la ciutat d’Ontinyent, ajudant a crear un entorn més habitable i atractiu tant per als 
turistes com per als residents, activant espais públics infrautilitzats i dirigint millor els fluxos de 
vianants per assolir el màxim potencial comercial i experiencial de les rutes a peu. 

La proposta aplica la metodologia WETEST (Walking Environments through Tecnology, 
Experimentation and Sustainable Travel) que ha estat desenvolupada per la plataforma 
internacional d’urbanistes Urbego i ha estat aplicada de manera beta a Venècia i Copenaghe. El 
projecte ha estat guardonat a les conferència Walk21 i SMAU Padova. La proposta requereix l’ús 
del big data i l’experimentació per assolir la implicació ciutadana, per construir esquemes de 
mobilitat de vianants de manera ràpida. 

Horitzó temporal 

Llarg 

Pressupost aproximat 

Baix 

Procés 

1. Ús d’innovacions tecnològiques en el recull de dades dels desplaçament de vianants. 
Sensors wireless i bluetoth de detecció seran ubicats al llarg de les rutes seleccionades 
per analitzar el volum i la dinàmica dels fluxos de vianants. Els sensors identificaran la 
intensitat dels fluxos al llarg del dia, els temps de desplaçament i els temps d’espera; 
permetent una anàlisi completa de la situació actual dels desplaçaments peatonals i la 
identificació dels punts crucials d’intervenció. L’experiència demostra que els detectors 
wireless recolleixen al voltant del 40% dels desplaçaments creant una forta evidència 
per al treball de proposta. 

2. Establir el Laboratori WETEST Ontinyent: Disseny, Prototip, Experimentació. Durant la 
duració del projecte els agents implicats funcionaran com un Living Lab (laboratori a es-
cala ciutat) posant en marxa tallers col·laboratius per definir les propostes de millora en 
coordinació amb representats de l’Ajuntament, experts internacionals i la Universitat de 
València - Seu Ontinyent. El laboratori WETEST dissenyarà, prototiparà i experimentarà 
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solucions de senyalització i millores de l’espai públic en l’espai urbà i en temps real. Es 
tracta de solucions per gestionar i direccionar els fluxos i així augmentar el potencial de 
les rutes en termes comercial i d’experiència, per atraure persones cap a espais 
infrautilitzats i per generar activitat humana que provoque la revitalització econòmica 
de certes àrees.  

3. Propostes definitives. La conclusió final del procés d’experimentació serà la d’una sèrie 
de recomanacions per instal·lar les solucions definitives de senyalització i de millores 
urbanes en complement a les altres propostes d’aquest PMUS 

Agent implicat 

Ajuntament (Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals), Urbego, Universitat de 
València. 

Font de finançament 

Administració pública local. Programes i ajudes a la innovació urbana. Fons europeus 
(Horizon2020, programa Do The Right Mix) 
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iv. Creació de una aplicació mòbil sobre mobilitat urbana d’Ontinyent 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic 

Problemàtica detectada 

Els ciutadans d’Ontinyent no tenen les eines necessàries per poder planificar els seus 
desplaçaments urbans. Moltes vegades s’utilitza el cotxe perquè es desconeixen les alternatives 
i perquè la informació sobre elles no està clara, com ja s’ha comentat en les proposta de 
transport públic. 

Descripció de la proposta 

La proposta consisteix en crear una aplicació mòbil sobre mobilitat urbana que s’integre dins de 
l’aplicació mòbil de l’Ajuntament. Aquesta aplicació de mobilitat ha de tenir les següents 
funcionalitats: 

• Informació de pas del transport públic urbà (quants minuts falten per a que l’autobús 
passe per cada una de les parades d’Ontinyent) 

• Horaris del transport públic urbà 

• Horaris del transport públic interurbà 

• Horaris de Renfe 

• Places lliures d’estacionament en determinats estacionaments (Barranquet, Plaça 
Sufragistes, CC. El Teler i nou estacionament de Paduana) 

Horitzó temporal 

Mig termini (una vegada implantats els canvis proposats en el transport públic urbà) 

Pressupost aproximat  

Alt. El cost no és el desenvolupament de l’APP en si sinó la tecnologia necessària per a 
monitorejar, per exemple, les places lliures d’estacionament. 

Procés 

Una vegada implementats els canvis proposats al transport públic, serà necessari analitzar la 
tecnologia disponible per monitorejar les places lliures d’estacionament. Després contractar una 
empresa per desenvolupar l’aplicació mòbil i integrar-la a l’aplicació mòbil municipal. 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent (Urbanisme i Govern Obert) i operador transport públic 

Font de finançament 

Pròpies de l’Ajuntament 
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v. Programa conjunt de foment de la mobilitat sostenible amb la Universitat de 
València. 

Concepció 

Proposta desenvolupada per l'equip tècnic 

Problemàtica detectada 

Al març de 2015, fa tot just un any, s’inaugurava el nou Campus Universitari de la Ciutat 
d’Ontinyent, seu de la Universitat de València. La nova infraestructura, amb un cost de 3 milions 
d’euros és utilitzada regularment per més de 1.000 alumnes de 3 graus (ADE, Magisteri i 
Educació Física) a més d’acollir Unisocietat (el programa per a majors de 35 anys), la càtedra 
d’Innovació Urbana i Internacionalització i un màster d’Enologia. 

L’aposta de la Universitat Estudi General a la capital de la Vall d’Albaida compta amb el suport 
específic de l’Ajuntament d’Ontinyent i de Caixa Ontinyent i fa un èmfasi especial en l’empresa, 
l’emprenedoria i la Innovació.  

La mobilitat suposa hui en dia un sector clau dins de la innovació urbana i, com hem anat 
detallant en aquest pla, té un impacte molt significatiu sobre la qualitat de vida, el dinamisme 
comercial i la sostenibilitat. 

No obstant això, la majoria de desplaçaments al Campus Universitari d’Ontinyent es realitzen 
encara en automòbil privat generant les externalitats negatives que ja hem descrit en aquest 
pla.  

Descripció de la proposta 

Es tracta d’iniciar una comissió de treball bipartita entre la Universitat de València i l’Ajuntament 
d’Ontinyent per trobar solucions cap a la mobilitat sostenible en quant als desplaçaments diaris 
dels estudiants i treballadors al centre educatiu i, per altra banda, incloure la recerca en 
mobilitat com un dels temes de treball de la nova càtedra d’Innovació urbana. 

Horitzó temporal 

Curt termini 

Pressupost aproximat 

Baix 

Procés 

S’establiran reunions periòdiques de caràcter bimensual amb dos representants de cadascuna 
de les parts.  

Agent implicat 

Ajuntament (Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals) i Universitat de València. 

Font de finançament 

Administració pública local i Universitat de València, que aportaran el capital humà 
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4.7.3 SENSIBILITZACIÓ - IMPLICACIÓ CIUTADANA 

 

i. Mesa de la mobilitat 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic 

Problemàtica detectada 

Durant el procés de redacció del PMUS es va crear una Comissió de Seguiment que ha estat el 
motor del procés participatiu del PMUS. Creiem que per a la implantació i seguiment del PMUS 
és important que existeixi un òrgan participatiu on poder debatre les propostes i que a la vegada 
doni continuïtat a la Comissió de Seguiment. 

Descripció de la proposta 

La Mesa de la Mobilitat és un òrgan de participació, reflexió i debat ciutadà entorn de la mobilitat 
urbana. El caràcter d’aquest òrgan de participació és informatiu i consultiu, és a dir, té com a 
funció principal la d’assessorar l’Ajuntament pel que fa al disseny de les seves polítiques de 
mobilitat, tot seguint les directrius i propostes marcades al Pla de Mobilitat. 

D‘altra banda, la Mesa de la Mobilitat vol tenir un caràcter pedagògic. Una de les seves funcions 
principals és la de facilitar la informació necessària als seus integrants per tal d’assolir un 
coneixement el més ampli possible sobre un tema tan complex com el de la mobilitat i fomentar 
la deliberació com a pas previ al debat. 

Per últim, és també un paper fonamental de la Mesa, la de donar seguiment a la implantació del 
Pla de mobilitat. 

La Mesa de la Mobilitat es constitueix com a òrgan de participació i consulta de caràcter 
permanent i evolutiu, que es pot anar adaptant a diferents situacions o circumstàncies. En un 
principi les associacions que han conformat la Comissió de seguiment seran les que integraran 
la Mesa, però aquesta s’obrirà a les demès associacions del municipi que estiguin interessades 
en la mobilitat urbana sostenible. 

La Mesa s’estructurarà en reunions de treball periòdiques o extraordinàries, on prèviament serà 
enviat un ordre del dia per tal de que internament, les diferents associacions, puguin preparar 
la reunió. 

Es important per al seu funcionament, que l’Ajuntament designi un coordinador de la mesa, que 
serà l’encarregat de preparar les reunions, agrupar la informació necessària a transmetre, fer 
les actes, convocar la Mesa i transmetre a les diferents regidories les reflexions i decisions 
preses. 

Horitzó temporal 

Curt termini. Es proposa que la creació de la Mesa de la Mobilitat es constitueixi al setembre del 
2016, durant la Jornada Verda que s’està preparant o dins dels actes de la setmana de la 
mobilitat. 

Pressupost aproximat  

Baix.  
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Procés 

Convocatòria de la mesa de la mobilitat. Enviament a les entitats d’Ontinyent d’una explicació 
de què és la mesa i convocant-los a la seva fundació (primera reunió al setembre). Establir 
metodologia calendaris i prioritats de treball. 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent i entitats 

Font de finançament 

Pròpia de l’Ajuntament 
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ii. Xarxa de municipis mitjans per la mobilitat urbana sostenible 

Concepció 

Proposta desenvolupada per l'equip tècnic 

Problemàtica detectada 

Moltes vegades les xarxes internacionals o nacionals sobre diferents temes de mobilitat són 
interessants per conèixer experiències d’èxit i compartir punts de vista. Ara bé, també és 
interessant saber què passa als municipis de la província semblants a Ontinyent, per conèixer 
problemàtiques compartides i planteja solucions conjuntes. Aquesta cooperació que semblaria 
gairebé obvia no existeix. 

Descripció de la proposta 

Aprofitant la “Jornada Verda” que s’està preparant per al setembre de 2016, es proposa la 
creació d’una “Xarxa de ciutats mitjanes per la mobilitat”. Aquesta Xarxa podria tenir dos 
funcions: 

• Espai per compartir experiències, problemàtiques i solucions relacionades amb la 
mobilitat urbana. 

• Xarxa per fomenta i promoure la mobilitat urbana  

Els municipis que s’integren a la xarxa podrien fer activitats sota el paraigües de la Xarxa i una 
vegada a l’any, durant la Setmana Europea de la Mobilitat, es podria celebrar una jornada d’un 
parell de dies per compartir experiències o problemàtiques. 

La presidència de la Xarxa seria rotatòria i cada any correspondria a un dels municipis membres 
de la Xarxa. 

Horitzó temporal 

Curt Termini 

Pressupost aproximat  

Baix. Organització de les jornades 

Procés 

Organització de les jornades, escriure document fundacional de la xarxa de ciutats mitjanes per 
la mobilitat (esborrany), convidar a les ciutats mitjanes a la jornada de setembre i realitzar la 
junta fundacional de la Xarxa. 

Agent implicat 

Ajuntament d’Ontinyent i Diputació de València 

Font de finançament 

Pròpia de l’Ajuntament i de la Diputació de València 
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iii. Participació d’Ontinyent en la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible 

Concepció 

Desenvolupada per l'equip tècnic a partir d'idees del diagnòstic col·lectiu 

Problemàtica detectada 

Les idees i projectes per a la mobilitat sostenible van apareixent a distintes ciutats d’arreu 
d’Europa i del món. Les ciutats competeixen entre sí per captar recursos, però han de cooperar 
per incorporar, generar i experimentar innovacions. Distints marcs Europeus de col·laboració 
serveixen per detectar noves tendències, captar projectes i posicionar les ciutats com un 
referent en mobilitat sostenible.  

La Setmana Europea de la Mobilitat, que es celebra al setembre de cada any des de 2002, és 
l’oportunitat de presentar alternatives de mobilitat sostenible a la ciutadania, d’explicar els 
desafiaments que les ciutats enfronten per fomentar el canvi d’hàbit i progressar cap a la creació 
d’estratègies de transport sostenible. Les administracions locals poden treure profit de la 
Setmana Europea de la Mobilitat per experimentar amb noves solucions de transport i per parlar 
i conscienciar sobre els distints aspectes de la mobilitat, presentar innovacions i descobrir noves 
tecnologies. 

Descripció de la proposta 

Proposem l’adhesió d’Ontinyent a la campanya de la Setmana Europea de Mobilitat. 

Aquest 2016 el tema general de la Setmana Europea de la Mobilitat és “Mobilitat Intel·ligent i 
Sostenible - Una Inversió per a Europa” fent referència a la profunda relació entre mobilitat i 
economia. Tal com hem exposat en aquest Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, els beneficis 
d’una mobilitat intel·ligent i sostenible son amplis, tant per al sector públic com per al privat, 
tant per a la societat en el seu conjunt com per a la persona individual. Com afirmen des 
d’Europa: mobilitat Intel·ligent, economia forta. 

Després de l’aprenentatge de la participació en la primera campanya recomanem l’adhesió a 
altres xarxes nacionals i internacionals de foment de la mobilitat sostenible. 

Horitzó temporal 

Curt termini 

Pressupost aproximat 

Baix 

Procés 

1. Inscripció (sense cost) a la Campanya comú de la Setmana Europea de la Mobilitat a 
través de la web http://www.mobilityweek.eu/.  

2. Programa propi d’accions  

3. Convocatòria oberta per al finançament d’accions experimentals 

4. Programa de divulgació, discussió i formació. 

5. Avaluació 

6. Adhesió a d’altres xarxes de foment de la mobilitat 
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Agent implicat 

Ajuntament (Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals), Universitat de València, 
Diputació de València, Ciutadania.  

Font de finançament 

Administració pública local i programa europeu Do the Ritgh Mix 
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iv. Creació d’un mecanisme web transparent per a sol·licitar usos col·lectius i 
tancaments temporals de l’espai públic 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic 

Problemàtica detectada 

Més enllà del funcionament diari de l’espai públic que inclou usos lúdics, d’encontre i de 
mobilitat apareixen durant l’any nombrosos usos formals i informals de caràcter puntual que 
afecten el funcionament habitual dels mateixos espais. Distints usos festius o comercials de 
caràcter eventual (concerts, fires, festes, etc.), malgrat el seu impacte positiu, suposen 
tancaments de tràfic i tenen d’altres externalitats com el soroll i la congestió.  

Descripció de la proposta 

Per agilitzar i fer transparent el procés de concessió d’usos eventuals privatius de l’espai públic 
plantegem la creació d’un mecanisme web que informe en temps real del calendari i la ubicació 
dels esdeveniments, que publique les tarifes i que permeta l’enviament telemàtic de la 
documentació necessària per a la sol·licitud i el pagament de les taxes amb targeta bancària. 

Horitzó temporal 

Mig termini 

Pressupost aproximat 

Baix 

Procés 

Generació d’una pestanya dins de la web municipal 

Agent implicat 

Ajuntament (Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals). 

Font de finançament 

Administració pública local 
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v. Estratègies d'implicació de nous agents locals rellevants en les accions 
contemplades al Pla de mobilitat. 

Concepció 

Equip tècnic a partir del diagnòstic col·lectiu realitzat en les jornades 

Problemàtica detectada 

Des de les primeres reunions amb la comissió de seguiment fins a les jornades de participació, 
els veïns i veïnes d’Ontinyent han manifestat que la transició cap a unes formes de desplaçament 
més sostenibles i menys depenent del cotxe passen per un esforç en la sensibilització i 
conscienciació de la ciutadania. De fet, en aquest sentit, varies de les propostes prioritzades en 
les jornades de participació estaven orientades en aquest sentit. S’observa perfectament per 
part del veïnat que en Ontinyent hi ha una forta dependència de formes motoritzades, bé siga 
pel fenomen del disseminat, l’orografia o els hàbits. Per tant, l’èxit en aquestes mesures depèn 
en bona mesura dels conjunts d’acció (grups d’agents locals relacionats i que sostenen un 
posicionament més o menys comú) que les recolzen i que són difusors actius d’aquests 
missatges. Fins ara, i en una primera ullada, podem ubicar en el conjunt d’acció favorable als 
modes de desplaçament sostenibles a l’Ajuntament d’Ontinyent, les entitats que formen la 
comissió de seguiment, algunes associacions més que han acudit a les jornades així com algunes 
escoles que han llançat programes de camins escolars. Llavors, aquesta proposta tracta 
d’eixamplar les bases socials de les propostes vers una mobilitat més sostenible i saludable. 

Descripció de la proposta 

El desenvolupament d’aquesta proposta pot tindre diferents fases de treball, totes elles 
encaminades a evidenciar que la mobilitat sostenibles és un repte que deu implicar a molts 
agents locals en la seua consecució. Per tant, busca implicar a aquells agents del municipi que 
poden esdevindre recursos actius en la transformació dels modes de mobilitat locals. 

En primer lloc, cal realitzar una identificació dels agents locals que potencialment poden formar 
part del conjunt d’acció mencionat: metges de salut comunitària, directors d’escola i institut, 
l’EPA, el programa Unisocietat i la Universitat de València, els centres de majors o fins i tot les 
empreses del polígon. També pot incloure a les associacions esportives pels vincles amb una 
mobilitat activa i sostenible. Per aquesta identificació es pot utilitzar inicialment la dinàmica del 
mapejat d’agents o sociograma, pràctica habitual en els processos participatius 

Una vegada identificats, es poden crear meses tècniques (al marge de la mesa de mobilitat) 
segons àmbits d’actuació, com per exemple salut (centres de salut, centres de majors...), 
educació (escoles, EPA, universitat...) o empresaris. Si ja estan creades per altres propòsits, la 
regidoria de medi ambient es pot sumar a les mateixes per evitar duplicitats. Això si, és 
important fer evident que la regidoria es suma així com la finalitat d’aquest treball conjunt.  

Aquestes meses de treball han de tenir un sentit doble. D’una banda, són els espais on poder 
treballar conjuntament les campanyes de sensibilització sobre mobilitat, com per exemple el 
metrominut (proposta 4.7.4.iii) o d’altres que puguen sorgir. D’una altra, són espais que han de 
romandre oberts a les propostes que puguen sorgir dels membres que les composen, alenar 
actitud actives i implicatives d’aquells que les composen. Llavors, poden sorgir noves accions, 
resultat d’incorporar nous agents a l’àmbit de la mobilitat sostenible.  A més, la tasca d’aquestes 
meses deurà anar coordinada amb la mesa de mobilitat per desenvolupar conjuntament 
possibles accions 

Aquesta proposta es pot conjugar o incloure altres en un marc més ampli, com la vinculada a 
l’extensió i coordinació dels camins escolars (proposta 1.1.4) o la de la participació de les 
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empreses del polígon (3.2.2). Tanmateix, posa l’èmfasi especialment en els actors vinculats a la 
salut, ja que no hi ha cap altra acció especialment vinculada a ells.  La proposta del metrominut 
o del pasominut –que accentua les calories que es consumeixen segons el desplaçament- han 
d’estar ben associades a l’àmbit de la salut. 

Horitzó temporal 

Curt termini. 

Pressupost aproximat  

Baix. El cost d’identificar agents i buscar escenaris de coordinació i treball conjunt és cap. El 
pressupost vindrà de les propostes comunicatives o d’accions que es vulguen emprendre 
conjuntament.  

Agent implicat 

Ajuntament (Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals) i centres de salut i 
d’especialitats d’Ontinyent, escoles i instituts, Universitat de València, CFPA Sant Carles, Consell 
d’esports i associacions esportives, etc. 

Font de finançament 

Administració pública  

Observacions 

Aquesta proposta està vinculada a la “Línia estratègica 4.7.4. Comunicació” i concretament a la 
proposta “4.7.4.iii. Dissenyar materials de “metrominut” com a eina de promoció dels 
desplaçaments a peu per Ontinyent” 

Així mateixa, pot emmarcar en un context més ampli a les accions: 

• 4.1.1.iii. Potenciar els projectes de Mobilitat Escolar en les escoles i Instituts de la ciutat 

• 4.3.2.ii. Mecanismes de participació privada en la gestió i condicionament dels polígons 
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4.7.4 COMUNICACIÓ 

 

i. Campanyes de publicitat 

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic 

Problemàtica detectada 

Durant tot el procés de redacció del PMUS s’ha reclamat per part de la ciutadania un esforç per 
comunicar i fomentar la mobilitat urbana sostenible. Un dels principals reclams ha estat la 
necessitat d’un canvi en els hàbits de la població i una millor educació en matèria de mobilitat 
urbana sostenible. 

Descripció de la proposta 

En aquest sentit s’imposa la necessitat de crear campanyes de publicitat municipals enfocades 
a fomentar la mobilitat urbana sostenible. Aquestes campanyes es poden utilitzar per donar a 
conèixer actuacions en matèria de mobilitat (noves infraestructures, millores urbanes, 
convocatòries de programes, cursos, xerrades, setmana europea de la mobilitat) o per a incidir 
sobre alguns dels aspectes identificats en el diagnòstic del PMUS i que cal donar a conèixer (més 
de 10.000 desplaçaments diaris en cotxe de menys de 5 minuts, caminar és salut, etc). 

El objectiu principal és que la mobilitat urbana s’integre dins dels esquemes publicitaris de 
l’Ajuntament i que contínuament es vagin publicitat actuacions o campanyes relacionades amb 
la mobilitat urbana sostenible, fins al punt que la població comenci a percebre la mobilitat 
urbana com una cosa propera i quotidiana. 

Les campanyes han d’estar en tots els formats disponibles a Ontinyent i utilitzats freqüentment 
per l’Ajuntament, com poden ser ràdio, premsa escrita, televisió i publicitat exterior (mupis). 

Horitzó temporal 

Transversal. Al llarg dels 10 anys de vigència del PMUS 

Pressupost aproximat  

Baix anualment, mig per als 10 anys de vigència del PMUS 

Procés 

Integració de la mobilitat sostenible en les polítiques publicitàries de l’Ajuntament i planificació 
anual de les campanyes. 

Agent implicat 

Regidoria de medi ambient, urbanisme i comunicació de l’Ajuntament 

Font de finançament 

Pròpia de l’Ajuntament 
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ii. Web i xarxes Socials com a eina de comunicació  

Concepció 

Proposta prioritzada a les jornades participatives i detallada per equip tècnic 

Problemàtica detectada 

De la mateixa manera que s’ha identificat la necessitat de comunicar a través de campanyes 
publicitàries temes relacionats amb la mobilitat urbana sostenible, avui en dia és important que 
aquestes tasques de comunicació i foment també passen per les xarxes socials. 

Descripció de la proposta 

Per a la redacció del PMUS es va crear una pàgina web i un Facebook específics, per comunicar 
i obrir el procés de redacció. Una vegada aprovat el Pla, es recomana que tant la web com el 
Facebook s’integren a la pàgina web i xarxes socials de l’ajuntament, per tal de centralitzar tota 
la comunicació web i de xarxes socials a través d’un so portal. 

Dins del portal web de l’Ajuntament serà important tenir un banner específic per enllaçar amb 
la pàgina web d’Amunt i Avall o amb una pàgina amb continguts propis de mobilitat tals com: 

• Pla de mobilitat 

• Convocatòries, agendes, actes relacionats amb la mobilitat 

• Horaris del transport públic urbà i interurbà 

• Informació sobre l’aplicació mòbil 

• SmartPark 

Pel que fa a les xarxes socials, la mobilitat urbana sostenible ha de ser un dels elements 
quotidians a tindre en compte per part dels “community managers” de l’Ajuntament i per tant 
un element a tenir en compte en la planificació semanal de la informació a publicar. 

Horitzó temporal 

Transversal 

Pressupost aproximat  

Baix 

Procés 

Per a la web: Integració de les webs, manteniment i actualització de la informació 

Per a les xarxes socials: Planificació setmanal de la informació a publicar 

Agent implicat 

Regidoria de medi ambient, urbanisme i comunicació de l’Ajuntament 

Font de finançament 

Pròpia de l’Ajuntament 
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iii. Dissenyar materials de “metrominut” com a eina de promoció dels desplaçaments 
a peu 

Concepció 

Problemàtica detectada 

A la ciutat d’Ontinyent cada dia es realitzen 10.300 desplaçaments en vehicle privat de menys 
de 5 minuts. La població d’Ontinyent camina relativament poc perquè percep les distàncies 
entre els principals centres atractors com llargues i això passa perquè generalment és desconeix 
el temps real que es tardaria a peu entre aquests dos punts. 

Descripció de la proposta 

La proposta consisteix en crear un “Metrominut”. Un Metrominut no és res més que un mapa 
on s’especifica la distància a peu (en minuts caminats) entre diferents punts de la ciutat. 
D’aquesta manera la població pot ser conscient del temps que tardaria entre dos punts i sent 
coneixedors de que la gran majoria de relacions de mobilitat tenen una escala caminable a 
Ontinyent, fomentar els desplaçaments a peu, 

El Metrominut indica temps de recorregut a peu entre diferents punts sumant el temps de 
recorregut de cada un dels trams de carrer del municipi, de tal manera que tothom pugui 
calcular el temps de recorregut a peu per al seu desplaçament. 

El Metrominut s’hauria de repartir als comerços del municipi, a l’ajuntament, als centres de 
Salut, als centres educatius... 

Horitzó temporal 

Curt termini 

Pressupost aproximat  

Baix. 

Procés 

Càlcul dels temps de recorregut, Disseny del metrominut, impressió en diferents formats, 
repartiment i comunicació 

Agent implicat 

Regidoria de medi ambient, urbanisme i comunicació de l’Ajuntament. Àrea Política per a les 
persones. Ambulatoris. 

Font de finançament 

Pròpia de l’Ajuntament 

Observacions 

A continuació s’adjunten alguns exemples de Metrominut 
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Metrominuto de Pontevedra. Font: Ajuntament de Pontevedra 
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Metrominuto de Vitoria-Gasteiz. Font: Ajuntament de Vitoria-Gasteiz 
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5 DOCUMENT DE PRESSUPOST, PROGRAMACIÓ I INDICADORS 

DE SEGUIMENT  
A continuació es presenten els pressupostos de les propostes del Pla de Mobilitat, el programa 
d’implantació de les mateixes i els indicadors de seguiment d’implementació del pla. 

 

5.1 PRESSUPOST 

Com a instrument estratègics que és, el PMUS no realitza un pressupost ajustat de cada una de 
les propostes. Els diferents projectes que es redactaran per a desenvolupar cada una de les 
propostes definiran el pressupost final d’implantació del PMUS. Ara bé, si que és interessant que 
el PMUS faça una aproximació pressupostària de cada una de les propostes per tal de que 
l’Ajuntament tinga una informació aproximada del cost de cada proposta i que per tant tinga 
una informació de partida bàsica per a tenir en compte a l’hora d’aprovar els pressupostos 
municipals. 

En aquest sentit el PMUS ha classificat les propostes en quatre nivells pressupostaris, tenint en 
compte el que assenyala la Llei de contractes del sector públic pel que fa a contractes d’obra. 
Aquests rangs són: 

• Pressupost baix: Menys de 50.000 euros 

• Pressupost mig: De 50.000 a 200.000 euros 

• Pressupost alt: De 200.000 a 1.000.000 euros 

• Pressupost molt alt: Més d’1.000.000 euros 

En aquest sentit de les 66 propostes presentades en el PMUS, 37 (un 56%) tenen un pressupost 
inferior als 50.000 euros i en molts casos bastant per sota d’aquesta xifra. En aquest sentit és 
vol remarcar la filosofia d’haver redactat un PMUS realista, executable i ben encaixat amb les 
necessitat d’Ontinyent.  

 

Després hi ha 10 propostes (15% del total) amb un pressupost mig (entre 50.000 i 200.000 
euros). Aquestes propostes solen tenir relació amb petites obres civils (que individualment 
tenen un pressupost baix, però que per al total de la proposta aquest comença a ser important) 
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o estan relacionades amb el transport públic. És el cas del la Transformació de creuaments al 
barri de Sant Josep, l’optimització dels itineraris de transport públic, compra d’un vehicle més 
eficient per als transport públic urbà (encara que el cost l’assumirà l’operador quan es renovi la 
concessió), la pacificació del trànsit a motor en camins històrics, etc. 

Pel que fa a propostes amb un pressupost alt (200.000 – 1.000.000 d’euros) el PMUS en planteja 
14 (un 21%). Aquestes propostes tenen relació, totes elles amb projectes d’obra civil, ja sigui des 
d’un punt de vista de millora de l’espai públic (voreres, places...), d’implantació d’itineraris 
ciclistes o la construcció de la rotonda del Llombo.  

Per últim hi ha 5 propostes (7,5% del total) que s’han pressupostat per sobre del milió d’euros i 
que de nou  tenen a veure amb obra civil. És el cas de la Creació d’un itinerari de preferència al 
vianant des de Sant Rafael a Sant Josep pel traçat històric, la recuperació de l’espai públic de les 
places encara envaïdes pels cotxes, la revisió tipològica de seccions amb eliminació de barreres 
arquitectòniques i arbrats, la proposta de crear una malla de itineraris ciclistes a partir de la 
connexió dels trams existents i la implantació de les zones 30. En tots els casos, la globalitat de 
la proposta supera el milió d’euros, però les actuacions per tram estarien bastant per sota 
d’aquesta xifra. 

 

BLOC 4.1 - ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT QUOTIDIANA A ESCALA DE BARRI 

Línia estratègica 4.1.1. Creació de itineraris quotidians  

4.1.1. i Creació d’un itinerari de preferència al vianant des de Sant Rafael a Sant 
Josep pel traçat històric. 

Molt Alt 

4.1.1. ii Dotar de continuïtat a l’espai públic lligant en xarxa les places principals 
de Poble Nou 

Alt 

4.1.1. iii Potenciar els projectes de Mobilitat Escolar en les escoles i Instituts de la 
ciutat 

Alt 

Línia estratègica 4.1.2. Millorar l’entorn i l’accessibilitat dels equipaments i serveis públics 

4.1.2. i Criteris de disseny dels perímetres dels entorns docents i de salut 
comunitària com a espais d’estar i de respecte al vianant. 

Alt 

Línia estratègica 4.1.3. Recuperar, humanitzar i posar en valor els espais públics 

4.1.3. i Recomanacions de recuperació de l’espai públic de les places encara 
envaïdes pels cotxes. 

Molt Alt 

4.1.3. ii Transformació dels creuaments del barri de Sant Josep en espais 
compartits. 

Mig 

4.1.3. iii Reurbanització dels carrers amb major presència d’habitatge en planta 
baixa amb elements urbans que faciliten la seua apropiació domèstica. 

Alt 

4.1.3. vi Revisió tipològica de seccions de carrers amb ampliació de voreres, 
eliminació de barreres arquitectòniques i arbrats 

Molt alt 
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BLOC 4.2 - DINAMISME URBÀ I CIUTAT PRODUCTIVA 

Línia estratègica 4.2.1. Millora de l’entorn comercial 

4.2.1. i Senyalitzar el temps de recorregut a peu entre els diferents centres 
atractors i aparcaments 

Baix 

4.2.1. ii Dinamitzar el carrer Major Baix 

4.2.1. iii Potenciar eixos actius amb comerç de proximitat als barris de Sant Rafael, 
el Llombo i Sant Josep  

Alt 

Línia estratègica 4.2.2. La bici com a oportunitat 

4.2.2. i Crear una malla de itineraris ciclistes a partir de la connexió dels trams 
existents  

Molt alt 

4.2.2. ii Connexió ciclista entre Ontinyent i Agullent  Alt 

4.2.2. iii Cobertura d’estacionaments per a bicicletes (U-Invertida) Baix 

4.2.2. iv Ubicació d’estacionaments de llarga duració Baix 

Línia estratègica 4.2.3. El vehicle privat 

4.2.3. i Jerarquia viaria Baix 

4.2.3. ii Estructura viaria Baix 

4.2.3. iii Alliberar de trànsit a motor el Pont Vell (S. XVI) Baix 

4.2.3. iv Implantació de tres zones 30: Sant Josep, El Llombo i Sant Rafael Molt Alt 

4.2.3. v Gestió del transit a Poble Nou Baix 

4.2.3. vi Reordenació de l'estacionament en superfície a Poble Nou Baix 

4.2.3. Vii Reordenació de l'estacionament en superfície a Sant Josep  Baix 

Línia estratègica 4.2.4 Transport públic urbà  

4.2.4. i Optimització del itinerari del servei urbà per poder garantir una 
freqüència de pas de 30 minuts 

Mig 

4.2.4. ii Optimització del itinerari del servei de transport urbà a l’estació de Renfe 
i connexió amb el Poliesportiu i el Nou Hospital 

Mig 

4.2.4. iii Compra d’un vehicle més eficient i accessible (pis baix) per realitzar el 
servei urbà 

Mig 

4.2.4. iv Millora dels punts de parada del servei urbà. Marquesines i ampliació de 
voreres 

Alt 
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4.2.4. v Col·locar un mapa de les dos línies urbanes amb els punts de parada i 
horaris en cada una de les marquesines 

Baix 

4.2.4. vi Instal·lar en les marquesines panells amb el temps que falta per al proper 
autobús 

Mig 

Línia estratègica 4.2.5. Distribució urbana 

4.2.5. i Regular la càrrega i descàrrega en les zones de vianants i comercials. 
Franja horària 

Baix 

4.2.5. ii Gestió horària de les zones de càrrega i descàrrega en les zones 30.  Baix 

4.2.5. iii Potenciar la distribució urbana d’última milla amb vehicles elèctrics o 
bicicletes de càrrega 

Baix 

BLOC 4.3 - INDÚSTRIA I TREBALL 

Línia estratègia 4.3.1. Conciliar la relació entre els polígons industrials i el nucli residencial 

4.3.1. i Connexió ciclista i de vianants entre Sant Josep i El Pla Alt 

4.3.1. ii Connexió ciclista entre Sant Josep i el polígon industrial l’Altet Baix 

Línia estratègia 4.3.2. Gestió público-privada 

4.3.2. i Elaboració d’un Pla de Mobilitat per al polígon industrial El Pla Baix 

4.3.2. ii Mecanismes de participació privada en la gestió i condicionament dels 
polígons 

Baix 

4.3.2. iii Incentius a les empreses per a una orientació cap a la mobilitat sostenible Mig 

Línia estratègia 4.3.3 Innovació i tecnologia 

4.3.3. i Projecte de carpooling. Foment del cotxe compartit entre els treballadors 
del polígon 

Baix 

4.3.3. ii La mobilitat com a sector econòmic innovador: incubadora de start-ups 
en mobilitat.  

Mig 

BLOC 4.4 - LES CASETES, LA CIUTAT DISPERSA I DE BAIXA DENSITAT 

Línia estratègica 4.4.1. Fomentar l’acció comunitària per a dotar d’identitat urbana les urbanitzacions 

4.4.1. i Programa “Disseminat és ciutat, disseminat és paisatge” Baix 

Línia estratègica 4.4.2. Introduir la mobilitat ciclo-vianant per facilitar la vida en autonomia 

4.4.2. i Senyalització jeràrquica de camins, clara y visible també per al vianant i 
identificativa de cada urbanització 

Baix 
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4.4.2. ii Pacificació del trànsit a motor en camins històrics per afavorir la mobilitat 
ciclista així com recomanacions generals de disseny 

Mig 

4.4.2. iii Corredors de passeig ciclo-vianants en els principals camins de relació 
ciutat – territori. 

Alt 

BLOC 4.5 - MOBILITAT INTERURBANA 

Línia estratègica 4.5.1. Transport públic interurbà 

4.5.1. i Crear un punt de parada del transport públic interurbà per carretera 
“visible” i accessible 

Baix 

4.5.1. ii Informació d’horaris (Renfe + autobusos interurbans) en el punt de 
parada del transport públic interurbà. 

Baix 

4.5.1. iii Sol·licitar al Ministeri la millora infraestructural de la línia ferroviària 
Xàtiva - Alcoi per tal de reduir el temps de recorregut 

Baix 

4.5.1. iv Treballar coordinadament amb la Conselleria per a la renovació de les 
llicències de transport públic interurbà per carretera  

Baix 

Línia estratègica 4.5.2. Estructura viària i accessos a la ciutat 

4.5.2. i Implantació de la rotonda del Llombo amb la Ronda Sud, junt amb la 
proposta de reordenació de l’Av. Torre-fiel i l’Av. Jaume I  

Alt 

BLOC 4.6 - ACCESSIBILITAT AL MEDI NATURAL I RELACIONS ENTRE CIUTAT I TERRITORI 

Línia estratègica 4.6.1. Conciliar el contacte entre ciutat i territori 

4.6.1. i Creació d’un circuit de passeig saludable a partir de l’actual Ruta del 
colesterol i del passeig de Benarrai 

Alt 

Línia estratègica 4.6.2. Accessibilitat als paratges naturals 

4.6.2. i Revisar les condicions d’accessibilitat i els usos dels paratges naturals, 
buscant un ús sostenible e integrat. 

Baix 

4.6.2. ii Limitar i reordenar l’accés en vehicle privat motoritzat al Pou Clar Mig 

4.6.2. iii Posar en valor la llera del riu Clariano com a passeig urbà lineal i eixida al 
territori 

Alt 

BLOC 4.7 - POLÍTIQUES URBANES 

Línia estratègica 4.7.1. Regulació  

4.7.1. i Nova ordenança de mobilitat urbana Baix 

4.7.1. ii Generació d’una partida de pressupostos amb una quantitat equivalent 
de despesa a la de ingressos pels usos privatius de l’espai públic 

Baix 



             

347 

 

Línia estratègica 4.7.2. Foment i promoció de la mobilitat urbana sostenible 

4.7.2. i Compra de bicis elèctriques en comerços locals  Baix 

4.7.2. ii Descarbonització de la flota de vehicles municipals Alt 

4.7.2. iii Aplicació del programa WETEST en un àrea seleccionada.  Baix 

4.7.2. iv Creació de una aplicació mòbil sobre mobilitat urbana d’Ontinyent Alt 

4.7.2. v Programa conjunt de foment de la mobilitat sostenible amb la Universitat 
de València. 

Baix 

Línia estratègica 4.7.3. Sensibilització - Implicació ciutadana 

4.7.3. i Mesa de la mobilitat Baix 

4.7.3. ii Xarxa de municipis mitjans per la mobilitat urbana sostenible Baix 

4.7.3. iii Participació d’Ontinyent en la Setmana Europea de la Mobilitat 
Sostenible 

Baix 

4.7.3. iv Creació d’un mecanisme web transparent per a sol·licitar usos col·lectius 
i tancaments temporals de l’espai públic 

Baix 

4.7.3. v Estratègies d'implicació de nous agents locals rellevants en les accions 
contemplades al Pla de mobilitat. 

Baix 

Línia estratègica 4.7.4. Comunicació 

4.7.4. i Campanyes de publicitat Mig 

4.7.4. ii Web i xarxes Socials com a eina de comunicació  Baix 

4.7.4. iii Dissenyar materials de “metrominut” com a eina de promoció dels 
desplaçaments a peu per Ontinyent 

Baix 
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5.2 PROGRAMACIÓ DE LES PROPOSTES 

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Ontinyent és un instrument de planificació estratègica 
dissenyat per a satisfer les necessitats de mobilitat dels ciutadans amb l’objectiu d’aconseguir 
una millor qualitat de vida. 

La programació temporal de les propostes té com a finalitat ordenar i ubicar les propostes en 
l’horitzó de vigència del pla (10 anys, 2016-2026). S’ha decidit establir quatre nivells temporals 
per a poder ubicar cada una de les propostes: 

• Curt termini: 2016 – 2018 

• Mig termini: 2019-2021 

• Llarg termini: 2022-2026 

• Transversal: Actuacions que han de començar en el curt termini i tindran activitat i 
vigència al llarg de tot el període de vigència del PMUS 

La programació de les propostes s’ha fet aplicant criteris de priorització de línies estratègiques 
dins de cada un dels blocs, de tal manera que el desenvolupament d’un bloc, en certa manera, 
es puga fer independentment dels altres blocs, però coordinadament amb les diferents 
estratègies que conformen el bloc. Evidentment hi ha actuacions transversal que tenen impacte 
en diferents blocs (sobretot és important la interrelació entre el Bloc 1 i 2) i açò també s’ha tingut 
en compte en la programació de les activitats. 

En la programació que es presenta a continuació s’ha inclòs també el rang de pressupost en 
funció de la següent escala de colors: 

 

 

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE 
D'ONTINYENT. PROGRAMACIÓ DE LES PROPOSTES 

TERMINI CURT 
(2016-
18) 

MIG 
(2019-
21) 

LLARG 
(2022-
2026) 

BLOC 4.1 - ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT QUOTIDIANA A ESCALA DE BARRI 

Línia estratègica 4.1.1. Creació de itineraris quotidians  

4.1.1. i Creació d’un itinerari de preferència al 
vianant des de Sant Rafael a Sant Josep 
pel traçat històric. 

Mig     

4.1.1. ii Dotar de continuïtat a l’espai públic lligant 
en xarxa les places principals de Poble 
Nou 

Mig     

4.1.1. iii Potenciar els projectes de Mobilitat 
Escolar en les escoles i Instituts de la 
ciutat 

Curt       
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Línia estratègica 4.1.2. Millorar l’entorn i l’accessibilitat dels equipaments i serveis públics 

4.1.2. i Criteris de disseny dels perímetres dels 
entorns docents i de salut comunitària 
com a espais d’estar i de respecte al 
vianant. 

Transversal       

Línia estratègica 4.1.3. Recuperar, humanitzar i posar en valor els espais públics 

4.1.3. i Recomanacions de recuperació de l’espai 
públic de les places encara envaïdes pels 
cotxes. 

Mig     

4.1.3. ii Transformació dels creuaments del barri 
de Sant Josep en espais compartits. 

Curt     

4.1.3. iii Reurbanització dels carrers amb major 
presència d’habitatge en planta baixa amb 
elements urbans que faciliten la seua 
apropiació domèstica. 

Mig     

4.1.3. vi Revisió tipològica de seccions de carrers 
amb ampliació de voreres, eliminació de 
barreres arquitectòniques i arbrats 

Transversal       

BLOC 4.2 - DINAMISME URBÀ I CIUTAT PRODUCTIVA 

Línia estratègica 4.2.1. Millora de l’entorn comercial 

4.2.1. i Senyalitzar el temps de recorregut a peu 
entre els diferents centres atractors i 
aparcaments 

Curt     

4.2.1. ii Dinamitzar el carrer Major Curt     

4.2.1. iii Potenciar eixos actius amb comerç de 
proximitat als barris de Sant Rafael, el 
Llombo i Sant Josep  

Mig    

Línia estratègica 4.2.2. La bici com a oportunitat 

4.2.2. i Crear una malla de itineraris ciclistes a 
partir de la connexió dels trams existents  

Curt     

4.2.2. ii Connexió ciclista entre Ontinyent i 
Agullent  

Llarg     

4.2.2. iii Cobertura d’estacionaments per a 
bicicletes (U-Invertida) 

Curt     

4.2.2. iv Ubicació d’estacionaments de llarga 
duració 

Mig     
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Línia estratègica 4.2.3. El vehicle privat 

4.2.3. i Jerarquia viaria Transversal       

4.2.3. ii Estructura viaria Transversal       

4.2.3. iii Alliberar de trànsit a motor el Pont Vell (S. 
XVI) 

Mig     

4.2.3. iv Implantació de tres zones 30: Sant Josep, 
El Llombo i Sant Rafael 

Mig-Llarg      

4.2.3. v Gestió del transit a Poble Nou Curt     

4.2.3. vi Reordenació de l'estacionament en 
superfície a Poble Nou 

Mig     

4.2.3. Vii Reordenació de l'estacionament en 
superfície a Sant Josep  

Transversal       

Línia estratègica 4.2.4 Transport públic urbà  

4.2.4. i Optimització del itinerari del servei urbà 
per poder garantir una freqüència de pas 
de 30 minuts 

Curt     

4.2.4. ii Optimització del itinerari del servei de 
transport urbà a l’estació de Renfe i 
connexió amb el Poliesportiu i el Nou 
Hospital 

Curt     

4.2.4. iii Compra d’un vehicle més eficient i 
accessible (pis baix) per realitzar el servei 
urbà 

Curt     

4.2.4. iv Millora dels punts de parada del servei 
urbà. Marquesines i ampliació de voreres 

Curt     

4.2.4. v Col·locar un mapa de les dos línies 
urbanes amb els punts de parada i horaris 
en cada una de les marquesines 

Curt     

4.2.4. vi Instal·lar en les marquesines panells amb 
el temps que falta per al proper autobús 

Mig     

Línia estratègica 4.2.5. Distribució urbana 

4.2.5. i Regular la càrrega i descàrrega en les 
zones de vianants i comercials. Franja 
horària 

Curt     
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4.2.5. ii Gestió horària de les zones de càrrega i 
descàrrega en les zones 30.  

Mig     

4.2.5. iii Potenciar la distribució urbana d’última 
milla amb vehicles elèctrics o bicicletes de 
càrrega 

Mig     

BLOC 4.3 - INDÚSTRIA I TREBALL 

Línia estratègia 4.3.1. Conciliar la relació entre els polígons industrials i el nucli residencial 

4.3.1. i Connexió ciclista i de vianants entre Sant 
Josep i El Pla 

Curt     

4.3.1. ii Connexió ciclista entre Sant Josep i el 
polígon industrial l’Altet 

Mig     

Línia estratègia 4.3.2. Gestió público-privada 

4.3.2. i Elaboració d’un Pla de Mobilitat per al 
polígon industrial El Pla 

Mig     

4.3.2. ii Mecanismes de participació privada en la 
gestió i condicionament dels polígons 

Transversal       

4.3.2. iii Incentius a les empreses per a una 
orientació cap a la mobilitat sostenible 

Mig     

Línia estratègia 4.3.3 Innovació i tecnologia 

4.3.3. i Projecte de carpooling. Foment del cotxe 
compartit entre els treballadors del 
polígon 

Llarg     

4.3.3. ii La mobilitat com a sector econòmic 
innovador: incubadora de start-ups en 
mobilitat.  

Llarg     

BLOC 4.4 - LES CASETES, LA CIUTAT DISPERSA I DE BAIXA DENSITAT 

Línia estratègica 4.4.1. Fomentar l’acció comunitària per a dotar d’identitat urbana les 
urbanitzacions 

4.4.1. i Programa “Disseminat és ciutat, 
disseminat és paisatge” 

Transversal       

Línia estratègica 4.4.2. Introduir la mobilitat ciclo-vianant per facilitar la vida en autonomia 

4.4.2. i Senyalització jeràrquica de camins, clara y 
visible també per al vianant i identificativa 
de cada urbanització 

Curt     



             

352 

 

4.4.2. ii Pacificació del trànsit a motor en camins 
històrics per afavorir la mobilitat ciclista 
així com recomanacions generals de 
disseny 

Mig     

4.4.2. iii Corredors de passeig ciclo-vianants en els 
principals camins de relació ciutat – 
territori. 

Llarg     

BLOC 4.5 - MOBILITAT INTERURBANA 

Línia estratègica 4.5.1. Transport públic interurbà 

4.5.1. i Crear un punt de parada del transport 
públic interurbà per carretera “visible” i 
accessible 

Curt     

4.5.1. ii Informació d’horaris (Renfe + autobusos 
interurbans) en el punt de parada del 
transport públic interurbà. 

Curt     

4.5.1. iii Sol·licitar al Ministeri la millora 
infraestructural de la línia ferroviària 
Xàtiva - Alcoi per tal de reduir el temps de 
recorregut 

Llarg     

4.5.1. iv Treballar coordinadament amb la 
Conselleria en la renovació de les 
concessions de transport públic per 
carretera  

Curt     

Línia estratègica 4.5.2. Estructura viària i accessos a la ciutat 

4.5.2. i Implantació de la rotonda del Llombo amb 
la Ronda Sud, junt amb la proposta de 
reordenació de l’Av. Torre-fiel i l’Av. 
Jaume I  

Curt     

BLOC 4.6 - ACCESSIBILITAT AL MEDI NATURAL I RELACIONS ENTRE CIUTAT I TERRITORI 

Línia estratègica 4.6.1. Conciliar el contacte entre ciutat i territori 

4.6.1. i Creació d’un circuit de passeig saludable a 
partir de l’actual Ruta del colesterol i del 
passeig de Benarrai 

Mig      

Línia estratègica 4.6.2. Accessibilitat als paratges naturals 

4.6.2. i Revisar les condicions d’accessibilitat i els 
usos dels paratges naturals, buscant un ús 
sostenible e integrat. 

Curt     
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4.6.2. ii Limitar i reordenar l’accés en vehicle 
privat motoritzat al Pou Clar 

Curt     

4.6.2. iii Posar en valor la llera del riu Clariano com 
a passeig urbà lineal i eixida al territori 

Llarg     

BLOC 4.7 - POLÍTIQUES URBANES 

Línia estratègica 4.7.1. Regulació  

4.7.1. i Nova ordenança de mobilitat urbana Mig     

4.7.1. ii Generació d’una partida de pressupostos 
amb una quantitat equivalent de despesa 
a la de ingressos pels usos privatius de 
l’espai públic 

Curt     

Línia estratègica 4.7.2. Foment i promoció de la mobilitat urbana sostenible 

4.7.2. i Compra de bicis elèctriques en comerços 
locals  

Curt     

4.7.2. ii Descarbonització del transport. Foment de 
la mobilitat elèctrica 

Transversal      

4.7.2. iii Aplicació del programa WETEST en un 
àrea seleccionada.  

Llarg     

4.7.2. iv Creació de una aplicació mòbil sobre 
mobilitat urbana d’Ontinyent 

Mig     

4.7.2. v Programa conjunt de foment de la 
mobilitat sostenible amb la Universitat de 
València. 

Curt     

Línia estratègica 4.7.3. Sensibilització - Implicació ciutadana 

4.7.3. i Mesa de la mobilitat Curt     

4.7.3. ii Xarxa de municipis mitjans per la mobilitat 
urbana sostenible 

Curt     

4.7.3. iii Participació d’Ontinyent en la Setmana 
Europea de la Mobilitat Sostenible 

Curt     

4.7.3. iv Creació d’un mecanisme web transparent 
per a sol·licitar usos col·lectius i 
tancaments temporals de l’espai públic 

Mig     

4.7.3. v Estratègies d'implicació de nous agents 
locals rellevants en les accions 
contemplades al Pla de mobilitat. 

Curt     
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Línia estratègica 4.7.4. Comunicació 

4.7.4. i Campanyes de publicitat Transversal       

4.7.4. ii Web i xarxes Socials com a eina de 
comunicació  

Transversal       

4.7.4. iii Dissenyar materials de “metrominut” com 
a eina de promoció dels desplaçaments a 
peu per Ontinyent 

Curt     

 

5.3 INDICADORS DE SEGUIMENT DEL PMUS 
 
Les actuacions proposades en el Pla de Mobilitat, amb les quals s’incrementarà la qualitat de 
vida de residents i visitants d’Ontinyent, aniran instaurant-se de manera progressiva segons els 
escenaris detallats en l’apartat anterior. 
 
Per tal de poder avaluar l’èxit de la implantació de les mesures proposades i constatar l’evolució 
dels objectius marcats, el Pla de Mobilitat establix una sèrie d’indicadors de seguiment, 
estructurats en consonància amb les propostes d’actuació a través de les línies estratègiques. 
 
Eixos indicadors són instruments d’avaluació i de seguiment de la implantació de les propostes 
del pla, i oferixen informació d’una manera sintètica, específica i susceptible de comparar en 
distints escenaris: 
 

• Sintètica, atés que un indicador és un paràmetre numèric obtingut generalment 
mitjançant formulació matemàtica. 

• Específica, ja que cada indicador representa un objectiu determinat segons les distintes 
propostes del pla. 

• Susceptible de comparar en diferents escenaris, ja siguen temporals de la mateixa ciutat 
o d’altres ciutats. 

 
El conjunt dels indicadors definits ha d’oferir una visió de la situació de la mobilitat global a la 
ciutat d’Ontinyent en el context determinat que s’estiga avaluant. Així doncs, duent un control 
i un seguiment periòdic d’eixos paràmetres de mobilitat, es podran avaluar els efectes de la 
implantació de les actuacions proposades en el PMUS, i si fóra necessari davant de possibles 
desviacions negatives, procedir a temps i en conseqüència mitjançant accions correctives o 
complementàries. 
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5.3.1 ENQUESTA DE MOBILITAT 
Per a que un pla de seguiment de la implantació del PMUS siga realitzable ha d’estar pensat de 

tal manera que els indicadors siguen de fàcil obtenció per part dels tècnics municipals. Així 

doncs, la proposta d’indicadors que es proposa a continuació no estableix una llarga llista 

d’indicadors sinó uns pocs però amb una significància important.  

En aquest sentit i coneguts els objectius de mobilitat proposats en el PMUS (increment del 

repartiment modal a peu) es proposa l’obtenció de l’únic indicador que permet conèixer el 

repartiment modal de la ciutat. Una enquesta de mobilitat. Com la realització de l’enquesta té 

un cost significatiu (5.000 – 6.000 euros per una mostra de 560 individus), la proposta es realitzar 

dues enquestes al llarg dels 10 anys de vigència del PMUS, una l’any 2021 i l’altra l’any 2026. 

Per tal de poder comparar resultats i disposar d’una sèrie històrica, es proposa que l’enquesta 

siga la mateixa que la que s’ha realitzat per al PMUS. Es a dir, una enquesta telefònica amb una 

mostra de 560 individus estratificats per sexe i edat en 6 zones de transport. 

D’aquesta manera es podrà conèixer el repartiment modal en els anys 2021 i 2026 i comparar 

els resultats amb l’escenari actual (2016). 

5.3.2 INDICADORS DE SEGUIMENT 
Els indicadors de seguiment, més enllà de l’explicat en el punt anterior referent a  l’enquesta de 

mobilitat, han de permetre conèixer el seguiment de la implantació de les propostes. En aquest 

sentit es proposen els següents indicadors: 

• Nº d’accidents amb atestat registrats en les vies urbanes del municipi. Actualment 43 

accidents amb víctimes (atestats) a l’any. 

• Metres quadrats de superfície de vorera o espai per al vianant construïda.  
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• Evolució de la demanda de vianants en els següents punts: (aforaments de vianants 

anuals) 

- Carrer Major 

- Martínez Valls 

- Avinguda Almaig (entre Dos de Maig i Barranquet) 

- Avinguda Torrefiel 

- Carrer Cassià Fità 

• Metres de carril bici executat 

• Demanda de ciclistes. Aforaments ciclistes anuals en els principals itineraris ciclistes de 

la ciutat 

• Demanda en el servei del transport públic urbà. 31.700 passatgers l’any 2014. 

Per un altre costat i més enllà dels indicadors de seguiment, és important que la Mesa de la 

Mobilitat d’Ontinyent puga fer el seguiment i control de la implantació de les propostes 

plantejades en el PMUS. La ferramenta que s’està utilitzant a Vinaròs per fer un seguiment de la 

implantació del PMUS pot ser un bon exemple: http://mapifica.org/pmu_vinaros/index.html. 

 

 


