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1. INTRODUCCIÓ
El Pla de Mobilitat Sostenible (PMS) 
de la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx (UMH) per al campus d’Elx 
s’emmarca dins les accions que 
la Universitat aborda per fomentar 
la mobilitat sostenible entre la 
comunitat. Amb el desenvolupament 
d’aquest document, la Universitat 
vol mantenir el compromís amb 
mitjans sostenibles, més compatibles 

amb la salut i el medi ambient, que 
contribueixen a la descarbonització 
del transport urbà i fan més atractiu 
l’ús del transport col·lectiu i de la 
mobilitat activa: és a dir bicicleta, 
desplaçaments a peu… de manera 
que l’ús privat de vehicles de motor 
siga més limitat als desplaçaments 
fora i dins del Campus.
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1.1 Antecedents

L’elaboració d’aquest PMS per al campus d’Elx de la UMH s’emmarca dins les accions per al foment de 
la mobilitat sostenible de la Universitat, i dona compliment a més a més a la normativa existent.

D’una banda, s’ha considerat el Projecte de recerca Fundació MAPFRE-UMH sobre Prevenció, Medi 
Ambient i Salut, a partir del qual es va desenvolupar l’informe Pautes de Mobilitat i Emprenta Ecològica a la UMH el 
2008. En aquest informe es van estudiar les pautes de mobilitat i es va calcular l’empremta ecològica associada 
al transport a la UMH. Així, es van dur a terme 1.037 enquestes repartides entre els cinc campus que la componen 
(Altea, Elx, Oriola-Desemparats, Oriola-Saleses i Sant Joan d’Alacant) i entre els diferents col·lectius que componen 
la comunitat universitària (PI/PDI, PAS, personal extern i estudiantat de 1r, 2n i 3r cicle). D’aquesta manera, es van 
demanar els mitjans de transport utilitzats per accedir a la Universitat, així com altres que es podrien fer servir, la 
valoració respecte a aquestes formes de transport, el perfil socioeconòmic i sociopolític de les persones enquestades, 
les seues actituds davant diferents problemes de caràcter social i ambiental, la seua visió de la mobilitat i les 
propostes per millorar les pautes de mobilitat de la UMH. El grau de sostenibilitat en les pautes de mobilitat va 
estar principalment condicionat pel nivell de renda, l’estudiantat de 1r i 2n cicle va ser el col·lectiu amb la menor 
renda i els hàbits de mobilitat més sostenibles. Segons aquest informe, les pautes poc sostenibles adoptades per 
gran part de la comunitat universitària van justificar el gran impacte reflectit en el valor d’empremta ecològica 
associat al transport. Tot i això, es va determinar que aquest valor podria reduir-se en gran mesura (fins a un 58%) 
si es dugueren a terme actuacions encaminades a l’adequació d’infraestructures i serveis per al transport públic, 
l’accés a peu i/o amb bicicleta al campus , acompanyat, naturalment, d’un canvi d’hàbits de mobilitat.

També hi ha un Pla de Mobilitat per al campus de Sant Joan d’Alacant realitzat l’any 2016, el qual pretén 
regular i gestionar la mobilitat de la UMH en aqueix Campus , tot garantint la seua integració a l’entorn urbà que 
l’envolta i que permet d’aquesta manera assegurar, a nivell local, l’accessibilitat i la mobilitat sostenible de tot el 
personal que integra la Comunitat Universitària del Campus esmentat (p.ex. personal docent i/o investigador, 
personal d’administració i serveis, i estudiantat).

A més, prèviament a l’elaboració d’aquest Pla, la Universitat ha dut a terme des de la seua creació 
nombroses accions i activitats per fomentar la mobilitat sostenible entre les persones integrants de la comunitat 
universitària. També és coherent amb l’objectiu de política ambiental de la Universitat de fomentar el màxim 
respecte cap al medi ambient.

El PMS-Elx és un complement al Pla de Mobilitat Urbà Sostenible del municipi d’Elx, que té com a objectiu 
fomentar alternatives eficaces i confortables al vehicle privat, i conscienciar socialment de la necessitat d’una 
mobilitat urbana sostenible, oferint a la comunitat universitària opcions econòmiques i incentius per adoptar 
viatges més sostenibles.

Pla de Mobilitat Sostenible
UNIVERS ITAT  MIGUEL  HERNÁNDEZ D ’ELX

CAMPUS D ’ELX 2022-2025



6

1.2 Marc legal

La principal normativa actual relativa a la mobilitat sostenible aplicable a la Universitat és la Llei 6/2011, 
d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, que pretén fomentar la mobilitat sostenible a 
la nostra comunitat autònoma i estableix noves obligacions per a els diversos agents implicats, tant públics com 
privats. L’article 15 regula els plans de mobilitat dels centres de formació, en els termes següents:

1.  Els centres de formació secundària o universitària de més de 500 estudiants disposaran d’un pla de 
mobilitat en relació tant amb els desplaçaments dels estudiants mencionats, com del personal docent i no 
docent. L’existència del pla esmentat serà facultativa en els centres que no aconsegueixen la xifra abans 
assenyalada, i per a la seua elaboració se seguiran les especificacions previstes en els articles anteriors 
en relació amb els plans d’instal·lacions productives, és a dir:

LAquests plans es formularan de manera concertada amb les associacions de persones usuàries i 
una vegada aprovats es remetran a l’autoritat competent a efectes de coneixement.

L Les accions previstes en els plans de mobilitat podran incloure recomanacions sobre actuacions a 
incloure en la programació d’actuacions de les administracions en funció de les seues competències 
corresponents

2. . Els plans de mobilitat mencionats promouran especialment l’accés a peu, amb bicicleta i amb transport 
públic. Preveuran en este sentit tant les infraestructures necessàries en relació amb estacionament de 
bicicletes, accessos de vianants-ciclistes, connexions i parades per al transport públic etc., com les accions 
formatives i divulgatives destinades a promoure l’ús dels modes no motoritzats i del transport públic, tant 
en els seus desplaçaments d’accés al centre com en general.

A més, si bé no és aplicable, s’ha tingut present el punt cinquè de l’article 101 de la Llei 2/2011, de 4 de 
març, d’Economia Sostenible, pel qual, als plans de mobilitat urbana sostenible per a municipis de més de 100.000 
habitants, es garantirà la participació pública segons el que preveu la Llei 27/2006, de 18 de juliol, que regula els 
drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient.

1.3 Informe de diagnòstic

Per elaborar aquest Pla es va realitzar un diagnòstic inicial de la situació de mobilitat i habitabilitat a 
l’espai públic del Campus d’Elx de la UMH (Fase I Anàlisi i Diagnòstic). En primer lloc, es va analitzar la configuració 
territorial i funcional, incloent-hi el contorn territorial, l’ordenació i l’estructura del Campus, així com els principals 
projectes en perspectiva. També es van incloure diferents escenaris, anàlisis de la població universitària i dels seus 
desplaçaments, accessos al Campus, estacionament i transport públic. Els resultats del diagnòstic esmentat van 
ser analitzats i publicats per a la seua consulta per part de les parts interessades. Tot seguit, s’exposen de manera 
resumida els resultats obtinguts per a cadascuna de les diferents àrees analitzades.
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Cal indicar ací, pel desfasament temporal ocasionat per la pandèmia COVID-19, entre la realització de 
la Fase I (p.ex. Anàlisi i Diagnòstic) i la Fase II (Elaboració del Pla) del present PMS, s’han inclòs a l’informe algunes 
aportacions internes dels vicerectorats d’Inclusió, Sostenibilitat i Esports i Infraestructures, del personal de l’àrea 
ambiental i desenvolupament sostenible, així com del personal de seguretat sobre  algunes incidències observades 
al Campus d’Elx (per exemple a l’apartat de mobilitat de vehicles de mercaderies i serveis. 

1.3.1. Accés al campus  
El transport en vehicle privat actualment ocupa un paper molt important en la mobilitat del Campus 

d’Elx de la UMH. De manera general, atrau uns 8.125 desplaçaments entre la comunitat universitària durant un 
dia laborable durant el període de classes, dels quals 6.057 són en vehicle privat, ja que el 74,5% de la comunitat 
accedeix en cotxe i el 3,5% ho fa amb moto. La resta de mitjans tenen menor pes en la mobilitat, el 13,9% es desplaça 
en mitjans de transport no motoritzats (10,7% a peu, 3,0% amb bicicleta i 0,2% en patinet) i el 7,9% utilitza el transport 
públic (3,3% amb tren, 1,8% amb autocar interurbà, i 2,8% amb autobús urbà). Pel que fa a la quantitat total de 
vianants que accedeixen al Campus arreplegat als aforaments entre les 8:00 i les 20:00 és de 870, així com de la 
de ciclistes és de 244 (Vegeu Taula 1).

Taula 1. Accessos diaris al Campus d’Elx basat en les dades obtingudes mitjançant aforaments automàtics de vehicles, 
enquestes pantalla i aforaments manuals de vianants, ciclistes i patinets.

VEHICLE  PRIVAT A MOTOR VEHICLE PRIVAT SENSE MOTOR

ACCESSOS DIARIS
COTXE MOTO PATINET  BICICLETA

Total Elèctric Híbrid Dièsel Gasolina Total Total Total Pròpia Bicielx

% TOTAL: 100% 74,5% 0,0% 1,8% 58,5% 39,7% 3,5% 0,2% 3,0% 53,7% 46,3%

N2 TOTAL: 8125 6057 2 107 3542 2407 288 14 244 131 113

Tabla 1. Continuación…

 VEHÍCLE PÚBLIC A MOTOR SENSE VEHICLE

TREN AUTOBÚS INTERURB� AUTOBUS URBÀ TAXI VTC CAMINANT

Total Total Total Total Total

3,3% 1,8% 2,8% 0,1% 10,7%

270 149 225 8 870
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Destaca positivament que els usuaris que resideixen a Elx es desplacen al Campus predominantment 
en mitjans de transport no motoritzats (43,3% a peu, 17,2% en bici i 0,2% en patinet), en aquest cas es redueix la quota 
de transport amb vehicle privat al 25,9% i amb transport públic al 13,3%. Tot i això, l’estudiantat i personal del Campus 
que resideix a Alacant es desplaça majoritàriament en vehicle privat (61,1% en cotxe i 0,1% en moto), mentre que la 
resta ho fa en transport públic (33 ,4% amb tren i 5,4% amb autocar interurbà). Pel que fa a la comunitat universitària 
que resideix a la resta dels municipis, el repartiment modal és similar al d’Alacant, es manté un predomini del 
transport privat (62,8% amb cotxe i 2,4% amb moto ), i un desplaçament del 34,8% restant en transport públic (23,1% 
amb tren i 11,7% en autocar interurbà).

El desplaçament al Campus es realitza principalment per estudiar, en el cas dels estudiants, i per treballar, 
en el cas del PI/PDI i PAS. Un percentatge més reduït ho fa per fer esport o fer gestions administratives. L’assistència 
mitjana setmanal és de 4,7 dies per setmana i la mitjana diària és de 1,3 vegades al dia. Tot això es tradueix, com 
s’ha comentat anteriorment, a uns 8.125 desplaçaments diaris al Campus.

El lloc de procedència dels usuaris i usuàries que accedeixen al campus és principalment Elx (37,8%), 
Alacant (19,8%) i la comarca del Baix Segura (12,5%). La resta procedeix de les altres comarques de la província 
d’Alacant, el major el nombre d’usuaris procedeixen de les comarques de L’Alacantí, Vinalopó Mitjà i Baix Vinalopó. 
També tenim usuaris des de la província de Múrcia. Pel que fa als desplaçaments amb cotxe, es concentren 
principalment els procedents d’Elx (35,4%) i Alacant (30,1%), mentre els que ho fan amb tren tenen l’origen a Alacant 
(38,5%) , la comarca del Baix Segura (34,6%), la província de Múrcia (15,4%) i la resta de la comarca de l’Alacantí (11,5%).

El Campus té una bona infraestructura de carreteres d’accés, fet que fa que siga atractiu per a l’ús del 
transport privat. L’accés es pot fer a través de l’autovia principal A-70, mitjançant l’autovia de circumval·lació EL-20, 
accedint per mitjà de la CV-850, CV-86 (Via Parc) i la N-340, per a tots els usuaris que procedeixen de fora del nucli 
urbà d’Elx. Els que resideixen a Elx poden accedir al Campus a través del Camí del Pantà i les Avingudes de l’Alcalde 
Vicente Quiles, de la Universitat d’Elx i de la UNESCO.

El repartiment d’entrades als diferents accessos és força equitatiu. Tot i així, les entrades Nord (20%), Est 
(19%) i Sud 2 (19%) són les que més vehicles concentren, ja que les dues primeres són les que millor connectades estan 
amb les vies principals d’accés des de fora d’Elx i la tercera és la més propera des del nucli urbà. La major afluència 
de vehicles es produeix entre les 8.00 i les 10.00 hores, mentre que durant la vesprada se suavitzen lleugerament les 
entrades. A les entrades Sud 2, Sud 3, Nord i Oest, els accessos vespertins són més elevats que a la resta motivat 
per la ubicació de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) i el Conservatori al costat de les dues primeres, i per trobar-se les 
dues darreres properes a la zona esportiva.

Aquestes dades són corroborades pels resultats de l’enquesta realitzada a la comunitat universitària, que 
es mostren al capítol 4. A l’enquesta, els usuaris que accedeixen en transport privat manifesten accedir més entre 
les 8:00 i les 10:00 hores, el que significa que els accessos a les vesprades estan motivats pels aspectes anteriorment 
comentats. Pel que fa als punts d’entrada, hi ha un predomini de l’entrada Nord (28,6%), per la qual cosa demostra 
també la influència tant de l’EOI com del Conservatori en l’aprofitament del Campus per a l’estacionament del 
vehicle d’aquells que realitzen aquestes activitats.

Encara que per a les eixides el repartiment també és força equitatiu, hi ha predomini de l’eixida Nord 
(21%), Est (19%) i Sud 3 (19%), a causa de la seua millor connexió amb la xarxa de carreteres. Pel que fa a la distribució 
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horària, mentre que a l’eixida Sud 1 comencen a partir de les 15:00 i continuen fins a les 19:00, per a la resta s’inicien 
a partir de les 13:00 i es mantenen, o fins i tot creixen a la Sud 2, Sud 3 i Est, fins a les 21:00 hores. 

Contrastant aquestes dades amb els resultats obtinguts de l’enquesta a la comunitat universitària que 
es reflecteixen al capítol 4, els horaris d’eixida dels usuaris de transport privat coincideixen amb els obtinguts als 
aforaments. Els usuaris també indiquen que l’eixida Nord (37,2%) és la més utilitzada seguida de l’Oest (21,6%) i el 
Sud 3 (20,6%).

Segons el que hem comentat i comprovat, el dimensionament de les infraestructures d’accés i eixida 
del Campus per al vehicle privat és adequat. Tot i això, els vials d’accés a les entrades Nord i Est, els quals aglutinen 
un trànsit important dels vehicles que accedeixen al Campus, no presenten marques vials que delimiten els carrils 
de circulació, per la qual cosa actualment els vehicles circulen en ambdós sentits sense delimitació.

Pel que fa al trànsit de vehicles pesants, utilitzen majoritàriament l’entrada/eixida Oest (29%), cosa que 
és positiva perquè aquest accés no interfereix amb les principals avingudes que donen accés al nucli urbà d’Elx.

Per al transport a peu o bicicleta, també hi ha una xarxa de vianants i de carril bici per accedir al 
Campus. Tot i això, el seu ús està pràcticament reduït als residents a Elx, ja que la resta dels municipis es troben 
a una distància excessiva per utilitzar aquests mitjans de transport no motoritzats per desplaçar-se al Campus.

Els horaris amb més entrades coincideixen amb els dels vehicles motoritzats, encara que en aquest 
cas se suavitzen de manera més considerable a la vesprada. És lògic, ja que els usuaris que es dirigeixen a peu a 
l’Escola Oficial d’Idiomes i al Conservatori no accedeixen al Campus, mentre que els que ho fan amb vehicle privat 
sí per utilitzar l’estacionament. Pel que fa a les eixides, es troben agrupades en dos períodes principalment, entre 
les 12.00 i les 16.00, així com entre les 18.00 i les 20.00 hores.

L’entrada/eixida principal de vianants del Campus és la P1-2 (edifici Innova), que aglutina el 50,2% dels 
usuaris. La resta són utilitzades de manera més equitativa, tenint en compte que les entrades/eixides P2 i P4 tenien 
restringit l’accés per obres en el moment del present estudi diagnòstic. Tots els accessos es troben a les Avingudes 
de l’Alcalde Vicente Quiles i de la Universitat d’Elx, per la qual cosa la utilització d’un o altre dependrà més de l’edifici 
destinació de l’activitat i del lloc de procedència des del nucli urbà. Pel que fa a les entrades/eixides més utilitzades 
en els desplaçaments amb bicicleta, predominen la C1-2 (Innova) i la C3-1 (EOI), amb el 36,1% i 30,5%, respectiva-
ment. La major utilització de l’entrada/eixida C3-1 (EOI) es deu principalment a la connexió existent amb el carril 
bici que, encara que no presenta una continuïtat completa a través de l’aparcament E10, és clarament utilitzat 
per usuaris ciclistes.

A més de les entrades/eixides esmentades, hi ha la possibilitat d’accedir a peu al Campus a través dels 
accessos per a vehicles motoritzats ubicats a la resta del Campus. Aquests accessos no estan adequats al trànsit de 
vianants, per la qual cosa el seu ús no seria adequat i, per tant, no s’han tingut en compte a l’hora de classificar-los 
ni d’aforar-los. Tot i això, a l’enquesta realitzada a la comunitat universitària, sí que s’han inclòs aquestes possibilitats 
per conèixer el lloc d’accés que utilitzen els usuaris que es desplacen en mitjans no motoritzats i poder comprovar 
si realment són utilitzats aquests accessos alternatius. Es comprova que els accessos ubicats a les Avingudes de la 
Universitat Elx i de l’Alcalde Vicente Quiles són els més freqüentats, mentre que de la resta només hi ha una petita 
part que utilitza l’entrada Oest (11,2%).
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Davant de tot el que s’ha exposat, els accessos principals són adequats, ja que disposen de vorera 
suficient per a vianants i ciclistes i hi ha carril-bici. Tot i això, aquest desapareix a l’entrada del Campus, cosa que 
pot ocasionar alguns problemes entre vianants i ciclistes en les hores més concorregudes, així com amb vehicles 
motoritzats en els trams que es travessen aparcaments. A més, s’ha verificat la utilització de l’entrada Oest per 
una quantitat de vianants i ciclistes que cal tenir en compte. Aquesta entrada s’ubica al Camí del Pantà, que no 
està adaptat al trànsit de vianants ni ciclista, de la mateixa manera que l’entrada al Campus no ho està. Aquest 
fet pot generar conflictes entre els diferents mitjans de transport, a més del perill que comporta per als mitjans no 
motoritzats de desplaçament.

.1.3.2. Estacionament
Com s’ha comentat a l’apartat anterior, el 78% de la comunitat universitària ha indicat que es desplaça 

amb vehicle privat, el 74,5% amb cotxe i el 3,5% amb moto. Això es tradueix en què l’estacionament al Campus hi 
juga un paper important pel que fa a la mobilitat d’aquest col·lectiu.

L´oferta de places d´aparcament del Campus d´Elx és de 2.668 places, de les quals: 2.208 places són per 
a cotxes, 31 per a autobusos, 90 per a motos, 6 per a càrrega i descàrrega, 61 per a persones amb mobilitat reduïda 
(PMR), i 272 per a bicicletes (vegeu Taula 2).

Taula 2. Oferta de places d’aparcament en el Campus d’Elx de la UMH

OFERTA DE PLACES EN EL CAMPUS

Cotxe 2208

Moto 90

Autobús 31

Càrrega i descàrrega 6

Persones amb Mobilitat Reduïda 61

Bicicletes 272

TOTAL 2668
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Al Campus es pot estacionar el vehicle en 12 aparcaments diferents, tots repartits pel seu perímetre, 
excepte un que s’ubica més centrat. També hi ha la possibilitat d’aparcar el vehicle als carrers annexos al Campus 
o al pàrquing de l’EOI, ubicat al costat de l’entrada Sud 2.

En general, la distribució d’aparcaments del Campus és correcta, ja que estan repartits per tot el perímetre 
exterior del Campus propers a les diferents zones de treball o estudi. En la majoria l’ocupació és relativament mitjana, 
ja que excepte en alguns aparcaments, la majoria no superen nivells d’ocupació diaris superiors al 70%. Tot i això, és 
important tenir en compte que en el tram horari entre les 10:00 i les 13:00 hores les ocupacions sí que són altes (per 
damunt del 85%) i fins i tot extremadament altes (per damunt del 90% i el 95 %) als aparcaments més demandats. 
En alguns d’ells, també s’assoleixen aquests nivells tan elevats d’ocupació entre les 17:00 i les 20:00 hores. Això passa 
als aparcaments E1, E7, E10 i E11 (Figura 1), ja que estan situats propers a les zones esportives i edificis que acullen 
serveis de recerca, així com que són a prop d’institucions externes com el Conservatori o l’EOI.

Figura 1. Designació de nombre d’aparcaments en les diferents zones 
d’estacionament al Campus d’Elx de la UMH.
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1.3.3. Mobilitat en vehicle privat
El transporte privado es el más utilizado por la comunidad universitaria para acceder al Campus. Cuando 

se distinguEl transport privat és el més utilitzat per la comunitat universitària per accedir al campus. Quan es distingeix 
per grups, s’observa una diferència clara, ja que el percentatge es veu clarament reduït per a l’estudiantat (44,4%) 
i augmentat pel PI/PDI i PAS (72,0% i 80,1%, respectivament). També hi ha un gran ús del vehicle privat pels usuaris 
que resideixen a Alacant (61,1%), així com a la resta dels municipis (sense incloure Elx ni Alacant, 62,8%), mentre que 
els que resideixen a Elx ho fan en menor mesura (23,2%).

El fet de disposar de carnet de conduir i un presumible major poder adquisitiu repercuteixen en un 
increment del repartiment modal cap al vehicle privat, augmentant-lo en general fins al 53,5% i, en particular, fins 
al 50,0% a l’estudiantat, que és el col·lectiu més influenciat per aquest motiu. A més, els usuaris de transport privat 
afirmen que trien aquest mitjà perquè és més ràpid (65,5%) i permet més autonomia, independència i flexibilitat/
llibertat d’horaris (61,9%). També consideren important la poca oferta de transport públic (53,8%), la comoditat 
(46,6%) i la puntualitat/regularitat (42,7%). Els motius principals per no accedir a la resta dels mitjans de transport 
són els següents:

L A peu: distància o temps de recorregut excessiu (93,5%) i comoditat que ofereix el vehicle privat (23,7%).

L Amb bicicleta o patinet: distància o temps de recorregut excessiu (87,3%), inseguretat deguda al trànsit 
(27,3%), inexistència o discontinuïtat del carril-bici (26,5%), comoditat del vehicle privat (26 ,2%) i sudoració 
(23,3%).

L En transport públic (tren o autobús): temps de viatge excessiu (59,4%), horari inadequat 48,6%), freqüència 
de pas escassa (44,3%), preu elevat (38,4%) i comoditat del vehicle privat (32,3%).

En resum, l’ús del vehicle privat es justifica per qüestions de distància o temps de trajecte excessius i 
comoditat del vehicle privat davant del desplaçament a peu i amb bicicleta o patinet. En el cas d’aquest últim, 
també es donen motius com la inseguretat deguda al trànsit o la inexistència o discontinuïtat del carril bici. Per al 
cas del transport públic, a més a més del temps de viatge excessiu, tenen gairebé la mateixa importància l’horari 
inadequat, la freqüència de pas escassa i, en menor mesura, el preu elevat del combustible i la comoditat del 
vehicle privat.

Pel que fa a la possibilitat d’utilitzar un mitjà alternatiu de transport, i evitar així la utilització del vehicle 
privat, una mica més de la meitat dels usuaris hi estaria disposat. Els motius que indiquen els que no estarien 
disposats són la necessitat d’utilitzar el vehicle privat per a altres tasques que no es puguen fer amb un altre mitjà 
de transport (44,0%), o bé, la necessitat d’usar el vehicle per emportar/ recollir familiars/amistats (19,9%). Els mitjans 
de transport a què canviarien aquests usuaris en el desplaçament al Campus serien principalment l’autobús 
(70,9%) o el tren (21,1%).

La durada mitjana del desplaçament al Campus en transport privat es troba entre 10 i 19 minuts majoritària-
ment (47,4%), i pràcticament el 90% inferiors a 30 minuts.

Pel que fa a compartir vehicle, només el 10,1% de conductors, o que de vegades ho són, comparteix sempre 
el vehicle, mentre que el 46,6% mai no ho fa. La resta ho fa de vegades (8,5%), sovint (12,0%) o gairebé mai (22,8%). 
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L’estudiantat és el col·lectiu que té més tendència a compartir el seu vehicle (sempre: 17,1%), mentre que el PAS (9,0%) 
i el PI/PDI (2,0%) ho fan en menor mesura. Pel que fa als motius pels quals no es comparteix el vehicle, predomina la 
manca de compatibilitat d’horaris (47,6%), encara que hi ha altres motius com les obligacions després de l’estada 
a la Universitat (27,1%) o no conèixer ningú a prop de la residència habitual (26,1%).

El 84,5% dels usuaris que es desplacen amb cotxe al Campus manifesten conèixer alguna aplicació mòbil 
o servei per compartir vehicle. A més, la Universitat ofereix un servei digital anomenat Borsa de Cotxe Compartit 
que permet establir contacte entre els usuaris de la comunitat universitària per buscar altres usuaris de vehicles 
semblants a ells. Tot i això, les més conegudes entre aquest col·lectiu són Blablacar (91,8%) i grups de Whatsapp 
(55,7%), mentre que la Borsa de Cotxe Compartit ho és en menor proporció (24,0%). La seua utilització és més reduïda, 
ja que només la meitat dels usuaris que les coneixen les usen en els desplaçaments al Campus. El servei més utilitzat 
és el grup de Whatsapp (85,5%), mentre que la Borsa de cotxe Compartit és utilitzada només pel 8,7% dels usuaris.

Altres aspectes que influeixen en el transport privat són l’accés i l’estacionament del vehicle, aspectes 
que ja han estat descrits als apartats anteriors.

Per acabar, s’ha caracteritzat el tipus de vehicle que utilitzen els usuaris del Campus que fan el trajecte en 
transport privat. Gairebé el total són benzina (53,0%) o dièsel (40,9%), mentre que només el 5,2% i el 0,8% són vehicles 
de motor híbrid i elèctric, respectivament. És una qüestió important a tenir en compte, amb el que això comporta 
en contaminació atmosfèrica i acústica.

Després del que s’ha comentat, l’elecció del transport privat per desplaçar-se al campus és elevada, 
però en analitzar els motius i la caracterització dels usuaris, s’observa que amb una bona estratègia per al futur 
es pot canviar la tendència i fomentar altres maneres més sostenibles en detriment d’aquesta.

.1.3.4. Mobilitat en bicicleta o patinet
El Campus no té xarxa de carril bici, sinó que al seu interior 

hi ha una via compartida que combina la zona de vianants amb la 
ciclista, si bé és cert que, en la majoria dels accessos al Campus, el 
carril bici connecta des de l’exterior.

La bicicleta és utilitzada pel 3,0% de la comunitat universitària 
i el patinet pel 0,2%, cosa que significa una atracció 244 desplaçaments 
amb bicicleta al Campus i 14 en patinet, sent el col·lectiu d’estudiants 
(6,7% ) el que més utilitza la bici i el PAS (1,9%), el patinet. El 53,7% dels 
usuaris que es desplacen en aquest mitjà de transport al Campus ho 
fan amb bici o patinet propi.

Segons la procedència dels usuaris, el 17,2% dels que viuen a 
Elx fan servir la bicicleta per desplaçar-se al Campus i el 0,2% el patinet. 
Aquests percentatges poden ser augmentats ja que hi ha usuaris 
d’Elx que es desplacen amb vehicle privat que tenen una distància 
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de trajecte acceptable per al canvi de forma. A més, aquests mitjans de transport són ideals per combinar-los 
amb altres com el transport públic.

Els motius principals de la no-elecció d’aquest mitjà de transport entre la comunitat universitària que 
resideix a Elx són sudoració (34,2%), distància o temps de recorregut excessiu (34,1%), comoditat del vehicle privat 
(25,8%) %), inexistència o discontinuïtat de carril bici (24,9%) i inseguretat deguda al trànsit (22,2%). Això significa que 
hi ha una possibilitat real per poder potenciar i fomentar aquest mitjà de transport. A més, el 6,5% dels usuaris de 
transport privat optarien per la bici o el patinet com a mitjà alternatiu de transport per als seus desplaçaments 
al Campus.

La durada mitjana del desplaçament al Campus entre els usuaris amb bicicleta o patinet és en menys de 
20 minuts. Aquesta durada de viatge suposa fer uns 5 km de distància a una velocitat tranquil·la que pràcticament 
no suposa esforç físic. Cal tenir en compte pràcticament la totalitat del nucli urbà d’Elx es troba dins un radi de 5 
km de distància del Campus.

Els principals problemes que es troben els usuaris en el trajecte entre el domicili i el Campus són la 
senyalització inadequada de carril bici a la ciutat (65,0%), la inseguretat deguda al trànsit intens (62,5%) i la falta 
d’infraestructura o discontinuïtat de carril bici des del domicili (52,2%). Això suposa que hi ha algunes deficiències 
en les condicions de circulació d’aquest mitjà de transport.

En canvi, a l’interior del Campus, la majoria no troben cap problema per a la circulació (52,5%), tot i que 
també manifesten la manca de carril bici a l’interior del Campus (47,5%). La inseguretat per col·lisió amb vianants 
(29,5%) té menys pes. Això vol dir que la situació del desplaçament amb 
bicicleta o patinet a l’interior del Campus és adequada, però pot ser millorada.

Pel que fa al lloc d’aparcament, la majoria ho fa a les bases o 
estacions del sistema de préstec (62,1%) si utilitza bicicletes de BiciElx o 
en aparcabicis situats a l’aire lliure al lloc d’estudis o feines (35,0%). No hi 
ha problemes per trobar aparcabicis lliures, ja que cap usuari així ho ha 
manifestat. A més, dos terços d’aquest col·lectiu indica que són adequats 
(66,0%), tot i que alguns han comentat que són insegurs davant de robatoris 
(33,5%). Per tant, l’aspecte a millorar en aquest àmbit estaria relacionat amb 
la seguretat. És important esmentar que la Universitat ja va instal·lar càmeres 
de seguretat als aparcabicis del Campus.

Pel que fa al servei de préstec de bicicletes BiciElx, el 46,3% dels 
usuaris utilitzen el servei en comptes de desplaçar-se amb una bici o un patinet 
propi. El 2018, el servei ha tingut 41.354 usos en desplaçaments relacionats amb 
el Campus d’Elx de la UMH (comptabilitzats els usos amb origen o destinació 
de les estacions UMH – EOI i UMH – Palau dels Esports). Això suposa que els 
desplaçaments al Campus aglutinen el 8,6% dels usos del servei.

Com a síntesi d’aquest mitjà de transport, la situació actual és 
correcta, però es pot i ha de potenciar-se millorant els diferents aspectes 
comentats per aconseguir augmentar l’ús d’aquest mitjà de transport sostenible
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1.3.5. Mobilitat en transport públic
El Campus d’Elx de la UHM està connectat amb la resta del municipi mitjançant les línies D (Carrús/Altabix/

Hospital General), F (Centre/Altabix/Sant Antoni), K1 (Sant Antoni/Hospitals) i K2 (Hospitals/Sant Antoni) d’autobús 
urbà, així com la línia R1 (Centre – La Gàl·lia/Bonavista/Altabix) d’autobús interurbà. Cal esmentar que les línies K1 i 
K2 són de recent implantació (abril del 2019) i sorgeixen a partir de la reestructuració de l’anterior línia K (Hospital 
Vinalopó/Av. Llibertat/Altabix –Sant Antoni/Hospital General). Aquesta línia s’ha dividit en dues, de manera que ara 
és circular i s’ha convertit en dues línies, la K1 i K2.

Per a la connexió amb la resta de les poblacions tant de la província d’Alacant com de Múrcia, hi ha la 
possibilitat de fer-ho mitjançant tren, amb el servei de Rodalies d’Alacant/Múrcia, o bé mitjançant línies d’autocar 
interurbà, especialment les ofertes l’empresa Vectalia, que són les que tenen un servei específic universitari amb 
diverses poblacions.

El transport públic és utilitzat pràcticament majoritàriament pel col·lectiu estudiantil (31,1%), que es 
troba en un nivell raonable d’ús, relativament a prop de l’ús del transport privat (4,4%). Per al PAS i el PI/PDI, és un 
percentatge molt baix el que es desplaça en aquest mitjà de transport, el 2,3% i el 6,8%, respectivament.

Entre els motius que indiquen els usuaris i usuàries que es desplacen al Campus en vehicle privat per 
no fer-ho amb transport públic, el principal és el temps de viatge excessiu (59,4%), encara que també consideren 
important que l’horari és inadequat (48,6 %) i la poca freqüència de pas (44,3%), així com el preu elevat (38,4%) i 
la comoditat del vehicle privat (32,3%). És important destacar que entre les formes alternatives que indiquen els 
usuaris de vehicle privat, aquests estarien disposats a canviar de forma, i seria l’autobús el més demandat (38,0%). 

El 13,3% del total dels desplaçaments al campus són realitzats amb autobús urbà, les persones residents 
a Elx són les que més utilitzen aquesta modalitat de transport en tractar-se de línies que recorren el nucli urbà i 
les pedanies, i queda tot el recorregut dins del terme municipal il·licità. Tot i això, cal destacar que aquests usuaris 
tendeixen més a desplaçar-se al campus a peu (43,3%), així com en bicicleta o patinet (17,4%), i es redueix en 
aquest cas la quota de transport en vehicle privat al 25, 9%.

Pel que fa a la caracterització del transport amb autobús, s’indica per part dels seus usuaris que hi 
ha massificació en el trajecte d’anada al Campus (42,9%, molta massificació i 57,2%, massificació normal). En el 
trajecte de tornada, la massificació és una mica menor (42,9%, molta massificació i 28,6%, massificació normal). En 
el període d’exàmens, la massificació del servei encara es veu més reduïda (71,4%, massificació normal). Pel que fa 
a la idoneïtat de freqüències i horaris, l’autobús urbà és el que mostra millors resultats per part dels seus usuaris, 
amb el 42,9% que indica que és bona i el 42,2% que és regular, sense que cap usuari manifeste que és molt dolenta. 
Per a la puntualitat del servei, passa el mateix, és el més ben valorat dels tres serveis, amb el 71,4% que la considera 
bona i el 28,6% que és regular. Pel que fa al preu del servei, el 42,9% ho considera alt. Finalment, els usuaris valoren 
globalment el servei d’autobús urbà com a satisfactori (42,9%) i suficient (57,1%), amb més proporció.

Per als usuaris procedents d’Alacant i altres municipis, els serveis de transport públic que fan servir són 
tant el tren com l’autocar interurbà. Tots dos utilitzen majoritàriament el tren (33,4%, els primers i 23,1%, els segons), 
davant de l’autocar interurbà (5,4%, els primers i 11,7% els segons). En aquest cas, predomina la utilització del tren 
davant de l’autocar interurbà, cosa lògica si s’observa l’oferta disponible dels dos serveis. En total, suposen uns 
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1.612 desplaçaments al dia amb tren i 605 amb autocar interurbà 
atrets pel Campus d’Elx de la UMH.

L’opinió dels usuaris i usuàries quant a la 
massificació del trajecte d’anada és similar per a tots 
dos, lleugerament inferior a l’autobús urbà. Pel que fa 
al tren, el 42,3% indica molta massificació i el 50,0%, 
una massificació normal. Per a l’autocar interurbà, 
el 44,4% manifesta molta massificació i el 44,4% 
una massificació normal. Per al trajecte de tornada, 
mentre que a l’autocar interurbà es veu reduïda 
(molta massificació per al 42,9% i massificació 
normal per al 28,6%), com passa amb l’autobús urbà, 
per al tren es manté, ja que el 46,2% declara molta 
massificació i el 50,0%, una massificació normal. 
Durant el període d’exàmens, també s’observa una 
reducció de la massificació d’aquests mitjans de 
transport, i és majoritàriament normal (el 57,7% per al 
tren i el 55,6% per a l’autocar interurbà). Pel que fa a 
la idoneïtat de freqüències i horaris, la valoració dels 
usuaris és pitjor per a aquests serveis. La idoneïtat 
del tren és considerada bona pel 19,2%, regular pel 
46,2%, dolenta pel 19,2% i molt dolenta pel 15,4%. Pel 
que fa a l’autocar interurbà, encara és pitjor valorada, 
ja que el 22,2% la considera bona, el 33,3% regular, el 
22,2% dolenta i el 22,2% com a molt dolenta. Destaca 
que, en cap cas, és considerada com a molt bona. 
De manera similar passa amb la puntualitat, amb 
resultats pitjors que per a l’autobús urbà. En el cas 
del tren, només el 33,3% indica que és bona i l’11,1% 
que és regular, i la resta és dolenta i molt dolenta. Per a l’autocar 
interurbà es considera encara pitjor, l’11,5% la valora com a bona, el 34,6% com a regular i la resta com a dolenta 
i molt dolenta. Pel que fa al preu, el del tren és el considerat més elevat per part dels usuaris (el 65,4% indica que 
és alt). El preu de l’autocar interurbà és valorat de manera similar al de l’autobús urbà, ja que el considera alt 
el 44,4% dels usuaris. Finalment, ambdós transports tenen una valoració global inferior a la de l’autobús urbà, ja 
que el tren és considerat insatisfactori pel 34,6% i suficient pel 34,6%, així com l’autocar interurbà és indicat com a 
insatisfactori pel 33,3% i suficient pel 33,3%.

Amb aquestes dades, es pot concloure que per als usuaris i usuàries d’Elx l’autobús és una opció 
adequada per al desplaçament al Campus. Aquesta alternativa, juntament amb la bici o el patinet, pot disminuir 
la quota del transport privat als desplaçaments al Campus. La valoració per part dels usuaris és generalment bona, 
encara que és interessant continuar potenciant i millorant aquest servei de cara que l’oferta cada vegada siga 
més adequada per als usuaris, com l’última millora realitzada a la línia K. No obstant això, per als usuaris de tren i 
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autocar interurbà que provenen tant d’Alacant com de la resta de municipis, l’oferta que ofereixen aquests serveis 
pel que fa al desplaçament al Campus mostra aspectes que cal millorar. Principalment la freqüència i l’horari de 
les línies, així com el preu del servei, són les principals característiques per potenciar, ja que són els condicionants 
més influents a l’hora de decidir utilitzar el transport públic en detriment del vehicle privat. A més, l’oferta de línies 
existents d’autocar interurbà amb un trajecte específic cap al Campus és força reduïda.

1.3.6. Mobilitat de vianants
El 10,7% de la comunitat universitària es desplaça al Campus a peu, amb una mitjana de 870 desplaçaments 

cada dia. Per col·lectiu, l’estudiantat és el que més es desplaça així (17,8%), mentre que el PAS i el PI/PDI només ho fan 
el 12,0% i el 15,9%, respectivament. Això és perquè l’estudiantat té més tendència a residir durant el període lectiu a 
Elx, per la qual cosa viuen a una distància del Campus assumible per al desplaçament a peu, bicicleta o patinet, 
que són els mitjans més idonis.

La durada mitjana del trajecte al Campus dels usuaris que utilitzen el desplaçament a peu com a mitjà 
de transport es troba entre 10 i 29 minuts. Això demostra la proximitat del Campus al lloc de residència d’aquest 
tipus d’usuaris, per això el 43,3% dels residents a Elx es desplacen a peu per accedir al Campus.

També és pertinent destacar dels desplaçaments a peu els que es realitzen a l’interior del Campus, 
ja que aquest té grans zones de vianants a l’interior i és la manera principal dels desplaçaments a l’interior. Es 
diferencien dos tipus de desplaçament, els realitzats durant les hores lliures i els obligatoris. Per als primers, el 
valor mitjà obtingut és de 0,75 desplaçaments lliures/dia de la comunitat universitària, ja que el 45,2% indica 
que no en realitza cap, el 38,5% es desplaça una vegada, i la resta 2 o 3 vegades. Els principals motius d’aquests 
desplaçaments són per esmorzar i/o menjar (43,3%) i per estudiar (25,2%). Les zones de destinació més freqüentades 
pels usuaris que es desplacen són Altabix (32,6%), Arenals (23,6%) i La Gàl·lia (16,6%). Les dues primeres, que són les 
més freqüentades, disposen de cafeteria o bar, per això normalment aquests desplaçaments són realitzats a mig 
matí o a l’hora de dinar. Pel que fa a l’altre tipus de desplaçaments, els obligatoris són motivats fonamentalment 
per canvis d’ubicació de classe i/o anar a classe (41,2%) i anar a pràctiques de laboratori (20,6%). Aquest tipus de 
desplaçaments suposen una mitjana de 0,88 desplaçaments obligatoris/dia de la comunitat universitària. El 51,7% no 
ha de fer cap desplaçament obligatori, però el 21,0% ho ha de fer una vegada i el 19,8% dos. Les zones de destinació 
principals són els edificis Altabix (33,2%), Arenals (20,0%) i Altet (16,2%). 

Amb relació a la valoració de la mobilitat de vianants que ofereix la comunitat universitària que es 
desplaça a peu al Campus, s’indica com el principal problema del trajecte els obstacles per obres (50,3%). També el 
comportament inadequat dels vehicles (34,1%) és un altre problema que consideren important. En aquest aspecte, 
es tracta d’un problema temporal i un altre que es pot reduir amb les mesures oportunes.

Pel que fa als desplaçaments realitzats a l’interior del Campus, la manca d’infraestructura per a zones de 
vianants a l’interior del Campus (52,8%), així com la inseguretat per col·lisió amb vehicles (32,9%) són els problemes 
que més considera la comunitat universitària. Ambdues respostes semblen estar condicionades per la manca 
de continuïtat als itineraris de vianants entre els accessos i l’interior del Campus, així com la inexistència de zones 
d’ombra i que facen agradable el desplaçament.
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Davant la inexistència de carril bici a l’interior del Campus, tal com s’ha comentat a l’apartat anterior, 
és possible que es produïsquen conflictes entre ciclistes (o patinets) i vianants a l’interior del Campus. Tot i això, 
l’opinió d’aquests últims és que són pràcticament inexistents (el 72.2% han indicat poques vegades i el 21,7%, mai). 
Relacionat amb això, només el 35,1% considera necessari l’existència de carril bici a l’interior del Campus.

Amb tot allò exposat, la situació de la mobilitat de vianants és similar a la ciclista, que actualment es pot 
afirmar que és acceptable, caldrien certes millores però, especialment a l’interior del Campus, de cara a potenciar 
i millorar aquesta forma de mobilitat.

1.3.7. Mobilitat de vehicles de mercaderies i serveis
Els accessos per a vehicles de mercaderies i serveis a les diferents zones del Campus no estan ben 

definits ni senyalitzats. Els accessos estan controlats i regulats per part del servei de Seguretat de la Universitat, 
els quals supervisen la tipologia, les condicions, així com les normes que cal seguir a l’interior del Campus. Quan 
aquests vehicles accedeixen, els itineraris a seguir per arribar a l’edifici o zona de destinació tampoc no es troben 
adequadament senyalitzats.

Tot i que la interferència que hi ha entre els desplaçaments d’aquests vehicles de repartiment i els ciclistes 
del Campus és pràcticament inexistent (0,5%), per al cas dels vianants aquesta interferència és una mica més 
gran. El 16,6% indica la presència de vehicles de repartiment a l’interior del Campus i el 32,9% exposa inseguretat per 
col·lisió amb vehicles. Segons informació proporcionada pel personal de Seguretat de la Universitat, la interferèn-
cia més gran d’aquests vehicles amb els vianants es produeix a la part sud de l’edifici Altabix.

D’altra banda, les places destinades a càrrega i descàrrega de mercaderies al Campus d’Elx tampoc 
no estan correctament senyalitzades en molts dels edificis. 
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1.3.8. Accesibilitat al campus
Actualment, el Campus disposa d’un nivell d’accessibilitat força adequat, encara que hi ha certes zones, 

especialment en alguns dels aparcaments, on les places per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) no estan 
del tot adaptades per a aquest col·lectiu. Entre els problemes principals hi ha l’absència d’itineraris adequats per 
accedir i eixir d’aquestes places, així com l’existència d’algunes cruïlles de calçada que no disposen de rampes 
per salvar l’esglaó de la vorera.

El nombre de PMR es considera adequat, ja que els resultats obtinguts a l’estudi dels estacionaments han 
proporcionat nivells d’ocupació que no arriben al 100%. On sí que s’assoleixen nivells alts d’ocupació, encara que són 
puntuals en hores de la vesprada, és a l’aparcament E6, que és al costat de l’entrada Nord. No obstant això, segons el 
Decret 39/2004, de 5 de març, pel qual es desplega la Llei 1/1998, de 5 de maig de 1998, de la Generalitat Valenciana, 
en matèria d’accessibilitat en l’edificació de pública concurrència i en el medi urbà, al capítol II Accessibilitat en 
edificis de pública concurrència, s’estableix que “almenys, hi haurà una plaça d’aparcament adaptada per cada 
quaranta existents o fracció, excepte en aquells edificis per als quals s’establisquen les condicions particulars”. 
Al Campus hi ha 2.269 places d’aparcament per a cotxes, de les quals 46 haurien d’estar destinades a PMR, cosa 
que suposaria 1 plaça PMR per cada 50. Per tant, com actualment al Campus hi ha 61 places PMR, és una quantitat 
suficient per complir amb la ràtio requerida per la llei. Tot i això, com s’ha observat una ocupació alta a l’aparcament 
E6, seria convenient valorar si cal afegir alguna plaça més a PMR en aquest aparcament.
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2.1 OBJECTIUS GENERALS

Els objectius o directrius generals en què es basa aquest Pla de Mobilitat per aproximar-se a la mobilitat 
sostenible són els següents:

LEstablir els mecanismes necessaris per a la gestió de la mobilitat generada a la UMH en general, i del 
campus d’Elx en particular.

L Fomentar i millorar la mobilitat activa, així com els desplaçaments en vehicles de mobilitat personal (VMP): 
bicicletes i patinets.

L Facilitar els desplaçaments de vianants per accedir o interactuar amb seguretat i comoditat.

L Promocionar la bicicleta com a mitjà de transport per anar al Campus, tot oferint més protecció i comoditat 
als usuaris i usuàries.

L Definir estratègies a favor del transport públic col·lectiu (TPC), com ara autobús i tren, i estimular el desplaçament 
en aquest mitjà de transport amb les millores en infraestructures que les autoritats competents hagen 
d’emprendre.

L Fomentar l’ús racional i augmentar l’eficiència del vehicle privat motoritzat.

L Optimitzar l’espai reservat al vehicle privat sense perjudicar vianants, ciclistes i usuaris del transport públic.

L Millorar l’accessibilitat universal, és a dir, millorar les condicions d’accessibilitat de les PMR.

L Garantir una distribució de mercaderies que no represente un obstacle per a la resta de mitjans de transport, 
especialment vianants i bicicletes.

L Establir els canals de comunicació i fomentar la participació i l’educació de la comunitat universitària en 
matèria de mobilitat sostenible.

L Elaborar un pla de comunicació i participació adreçat a la comunitat universitària per promoure la mobilitat 
sostenible.

L Definir indicadors de seguiment de la mobilitat adequats per a la comunitat universitària.

L Augmentar les oportunitats de mitjans alternatius i amb menys impacte ambiental, perquè la comunitat 
universitària puga caminar, desplaçar-se amb bicicleta/patinet o amb transport públic, en unes condicions 
adequades de confort i seguretat.

L Reduir l’impacte dels viatges realitzats amb vehicles que facen servir combustibles fòssils.

L Evitar la dependència del cotxe en les zones d’expansió per no hipotecar les possibilitats de futur dels 
mitjans de transport alternatius i tornar a l’ús de l’espai públic.

L Restaurar la convivència a l’espai públic, perquè es duguen a terme activitats relacionades amb aquesta 
àrea, tornar a ser un espai de trànsit i transport en un espai d’estada i convivència.
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L Alinear-se amb les directrius que en matèria de mobilitat sostenible establisquen tercers com ara l’Ajuntament 
d’Elx (local) i la sectorial CRUE Sostenibilitat (nacional).

2.2 Objectius de desenvolupament sostenible

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 que es pretenen atendre amb aquest Pla són:

L ODS 3 Salut i benestar: Garantir una vida sana i promoure el benestar de tots a totes les edats. Algunes de 
les accions d’aquest Pla es coordinen amb les polítiques de promoció de la salut que la UMH promou dins 
del seu programa #UMHsaludABLE, especialment pel que fa als desplaçaments que requereixen exercici 
físic (i.e. caminar i/o pedalar).

L ODS 7 Energia assequible i no contaminant: Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible 
i moderna. Entre les accions d’aquest PMS hi ha mesures per al foment de vehicles elèctrics, així com l’ús 
de combustibles menys contaminants als vehicles motoritzats i tècniques de conducció eficients.

L ODS 10 Reducció de les desigualtats: Aquest Pla inclou mesures per a la potenciació del transport públic 
com a eina d’inclusió social i reducció de desigualtats per garantir l’accessibilitat universal al sistema de 
mobilitat.

L ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles: Aconseguir que les ciutats siguen més inclusives, segures, resilients 
i sostenibles. El Campus d’Elx de la UMH ha esdevingut un espai verd i lliure de trànsit rodat a l’interior amb 
excepció dels VMP. Aquesta visió intentarà expandir-se als mitjans de desplaçament cap a i des d’aquest.

L ODS 13 Acció pel clima: Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes mitjançant 
el foment de la mobilitat activa i el transport públic, així com la disminució de desplaçaments, individuals i 
col·lectius, amb vehicles que utilitzen combustibles fòssils.

L ODS 15 Ecosistemes terrestres: Aquest PMS promou una mobilitat sostenible compatible amb la conservació 
de la fauna present al Campus i al seu entorn.

L ODS 17 Aliances per assolir els objectius: Revitalitzar l’aliança mundial per al desenvolupament sostenible, 
en el cas d’aquest Pla mitjançant la col·laboració d’agents públics i privats envers la mobilitat sostenible.
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2.3 Línies estratègiques i mesures d’actuació

El PMS proposa una sèrie d’estratègies que considerar per la Universitat per abordar els objectius exposats 
prèviament i millorar la mobilitat sostenible i segura del Campus. Aquests objectius seran desenvolupats en 8 línies 
estratègiques que inclouen un total de 60 accions. Les 8 línies estratègiques són:

L Línia estratègica 1. Implementació de mesures per garantir uns accessos al Campus adequats i segurs.

L Línia estratègica 2. Implementació de mesures per a una gestió millor de l’ús dels aparcaments per a 
vehicles motoritzats.

L Línia estratègica 3. Implementació de mesures que fomenten l’ús de vehicles de mobilitat personal com 
ara la bicicleta i el patinet.

L Línia estratègica 4. Implementació de mesures que fomenten el desplaçament a peu de la comunitat 
universitària.

L Línia estratègica 5. Implementació de mesures que fomenten l’ús del transport col·lectiu dins de la comunitat 
universitària com ara el transport públic i el cotxe compartit.

L Línia estratègica 6. Implementació de mesures encaminades a reduir l’empremta de carboni per transport 
i promoure la Universitat com a espai lliure de fums.

L Línia estratègica 7. Implementació de mesures encaminades a l’educació, la sensibilització i l’estímul de 
la comunitat universitària per promoure l’adquisició de conductes de mobilitat més sostenibles.

L Línia estratègica 8. Implementació d’estratègies transversals de mobilitat sostenible a la UMH.
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NOTA: La previsió pressupostària per aconseguir cada mesura es fa en funció dels següents trams 
pressupostaris lligats a les diferents modalitats de contractació pública a la UMH:

NOTA: La concreció de la dotació per a cada acció estarà supeditada al pressupost anual que aprove la institució universitària.

Recursos Propis No comporta despeses addicionals

Contracte Menor Tipus I Fins a 5.000€

Contracte Menor Tipus II < 15.000€

Contracte Major Tipus I  
(Subministrament) ≥ 15.000€

Contracte Major Tipus II (Obra) ≥ 40.000€

3.1 LÍNIA ESTRATÈGICA 1: 
Implementació de mesures per 
garantir uns accessos al Campus 
adequats i segurs.

Comprén un conjunt de mesures adreçades 
a possibilitar l’accés de la comunitat universitària al 
Campus de manera adequada i segura, així com a 
promoure desplaçaments sostenibles i segurs dins del 
Campus de la UMH d’Elx.
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MESURA 1.1 Pla de senyalística per a millorar la seguretat vial als 
accessos al campus.

Descripció

 P Presència de marques vials en bon estat per senyalitzar el nombre de 
carrils i el sentit de la circulació.

 P Indicació dels tipus de vehicles autoritzats per entrar-hi per cadascun 
dels accessos, inclòs l’accés a peu.

 P Senyalització dels edificis i punts d’interés més propers a aquest accés.
 P Senyal de limitació de velocitat a l’interior del Campus per a cada tipus 

de vehicle que hi accedisca

Unitats  P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures

Indicadors  P % d’entrades/accessos al campus senyalitzats correctament respecte 
del total

Pressupost  P Variable, en funció de les accions que es portaran a terme

MESURA 1.2
Establir l’itinerari més adequat per a la distribució de 
mercaderies a l’interior del Campus des dels accessos habilitats 
per entrar aquest tipus de vehicles.

Descripció

Unitats  P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures

Indicadors  P % d’entrades/accessos per a mercaderies amb l'itinerari indicat davant del total

Pressupost  P Per determinar 
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MESURA 1.3 Millorar la continuïtat dels itineraris de vianants i del traçat 
de carril bici entre l’exterior i l’interior del Campus.

Descripció

Unitats  P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures
 P Participació en la Mesa de Mobilitat de l’Ajuntament d’Elx

Indicadors  P % d'entrades/accessos amb continuïtat vianant-bicicleta davant del total

Pressupost  P Per determinar

MESURA 1.4 Incloure la ubicació GPS dels punts d’interés del Campus 
relacionats amb la mobilitat.

Descripció

Unitats
 P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures.
 P Servei de Comunicació, Màrqueting i Atenció a l’Estudiantat
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible

Indicadors  P Disponibilitat de localització GPS als edificis i punts d’interés del Campus

Pressupost  P Recursos propis
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MESURA 1.5
Presentar propostes de millora de la infraestructura vial 
propera als accessos del Campus que siguen de propietat 
municipal.

Descripció

Unitats
 P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible

Indicadors  P Nombre de propostes remeses anualment

Pressupost  P Recursos propis

MESURA 1.6 Proporcionar informació actualitzada relacionada amb els 
accessos al Campus a la web de la Universitat.

Descripció

Unitats
 P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures 
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible

Indicadors  P % de plànols amb itineraris d'accés publicats i actualitzats

Pressupost  P Recursos propis
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MESURA 1.7 Identificació d’amenaces i oportunitats de millora.

Descripció

Unitats
 P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures 
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible

Indicadors  P % d’entrades/accessos avaluats

Pressupost  P Recursos propis
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3.2 LÍNIA ESTRATÈGICA 2: Implementació de mesures per a una 
millor gestió de l’ús dels aparcaments per a vehicles motoritzats (cotxes i 
motocicletes)

Inclou mesures que tenen com a finalitat desenvolupar un model d’accés i ús dels aparcaments segurs 
i que afavorisca la mobilitat sostenible.

MESURA 2.1 Pla de senyalització per a millora de la seguretat viària als 
aparcaments de l’interior de Campus.

Descripció

Unitats  P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures

Indicadors  P Nombre d’accions dutes a terme encaminades a millorar la senyalitza-
ció dels aparcaments

Pressupost  P Per determinar
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MESURA 2.2 Establir itineraris adequats per a vianants i persones amb 
mobilitat reduïda als aparcaments.

Descripció

Unitats
 P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Unitat de Suport a la Discapacitat

Indicadors  P % d’aparcaments que presenten aquests itineraris davant del total

Pressupost  P Per determinar

MESURA 2.3 Adequar la senyalització de les places d’aparcament PMR al 
codi de senyalística inclusiva de la UMH.

Descripció

Unitats
 P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Unitat de Suport a la Discapacitat

Indicadors  P % de places PMR la senyalística de les quals ha estat adequada al nou codi 
de senyalística interior i exterior de la UMH

Pressupost  P Per determinar
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MESURA 2.4
Proposar mesures regulatòries que racionalitzen l’ús de les 
places existents prioritzant l’ambientalització del campus així 
com l’accessibilitat universal.

Descripció

Unitats
 P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Unitat de Suport a la Discapacitat
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible

Indicadors
 P % d’aparcaments avaluats per a la possible reserva de places.
 P Nombre de places reservades per als usuaris de cotxe, persones de mobilitat 

reduïda, vehicle compartit i vehicle elèctric.

Pressupost  P Per determinar

MESURA 2.5 Proposar solucions als aparcaments indeguts dins del Campus 
tant de vehicles motoritzats com no motoritzats.

Descripció

Unitats  P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures

Indicadors  P Nombre d’infraccions dutes a terme
 P Nombre d’accions correctives aplicades

Pressupost  P Per determinar
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MESURA 2.6
Monitoritzar els pàrquings de vehicles de motor mitjançant 
un sistema d’informació en temps real del nivell d’ocupació 
d’aparcaments

Descripció

Unitats
 P Vt. Tecnologies de la Informació
 P Servei d’Innovació i Planificació Tecnològica 
 P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible

Indicadors  P % d’aparcaments amb sistema de control de l’ocupació implementat.
 P % mitjana de places ocupades en horari lectiu/laboral.

Pressupost  P Per determinar

MESURA 2.7 Identificació d’amenaces i oportunitats.

Descripció

Unitats
 P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible

Indicadors  P Nombre d’aparcaments avaluats pel que fa al total

Pressupost  P Recursos propis
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3.3 LÍNIA ESTRATÈGICA 3: Implementació de mesures que 
fomenten l’ús de vehicles de mobilitat personal (VMP): bicicleta i patinet.

Comprèn mesures encaminades a promoure un model de mobilitat i transport sostenible de qualitat.

MESURA 3.1
Sol·licitar a les administracions competents en la matèria la 
millora de la connectivitat, el disseny i la senyalització del 
carril bici cap al Campus.

Descripció

Unitats
 P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible

Indicadors  P Nombre de sol·licituds realitzades a les administracions.

Pressupost  P Recursos propis i/o externs
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MESURA 3.2 Dissenyar i aplicar mesures encaminades a millorar la 
seguretat davant de robatoris a l’interior del Campus.

Descripció

L

L

L

Unitats
 P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible

Indicadors  P Nombre d’accions desenvolupades
 P Nombre de registres/avisos per VMP per curs acadèmic

Pressupost  P Per determinar

MESURA 3.3 Habilitar zones d’aparcament segures per a vehicles de 
micromobilitat elèctrica.

Descripció

Unitats
 P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible

Indicadors  P Nombre d’aparcaments habilitats per a patinets i bicicletes elèctrics

Pressupost  P Per determinar
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MESURA 3.4 Habilitar instal·lacions i serveis als usuaris del transport 
actiu (a peu o amb bicicleta)

Descripció

Unitats
 P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i EsportsÀrea ambiental i de desenvolupament 

sostenible

Indicadors  P Instalaciones de nueva construcción o servicios nuevos ofrecidos destinados 
al transporte activo.

Pressupost  P Per determinar

MESURA 3.5 Revisar de forma periódica la oferta y demanda de las plazas 
de aparcamiento de bicicletas.

Descripció

Unitats
 P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible

Indicadors  P % d’aparcabicis revisats per any.

Pressupost  P Sense cost afegit.
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MESURA 3.6 Realitzar una campanya específica per a l’ús del sistema de 
préstec BiciElx.

Descripció

Unitats
 P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible

Indicadors  P Nombre d’altes d’usuari/a
 P Nombre mitjà d’usos segmentats per estacions BiciElx

Pressupost  P Per determinar

MESURA 3.7
Indicar itineraris i directrius per al desplaçament segur i 
responsable amb bicicleta i patinet per l’interior del Campus 
d’Elx de la UMH.

Descripció

Unitats
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible
 P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures

Indicadors  P Creació/adopció i comunicació d’unes directrius/normativa d’ús
 P Senyalització d’itineraris de desplaçament

Pressupost  P Senyalització d'itineraris de desplaçament

Pla de Mobilitat Sostenible
UNIVERS ITAT  MIGUEL  HERNÁNDEZ D ’ELX
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MESURA 3.8 Oferir a la comunitat universitària formació bàsica de 
manteniment i arranjaments d’emergència amb bicicletes.

Descripció

Unitats  P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible

Indicadors  P Nombre de tallers oferits per any
 P Nombre de participants en aquests taller

Pressupost  P Per determinar

MESURA 3.9
Impulsar la difusió de l’existència dels kits de manteniment 
de bicicletes i mantenir-los en condicions adequades per 
utilitzar-los.

Descripció

Unitats
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible
 P Servei de Comunicació, Màrqueting i Atenció a l’Estudiantat

Indicadors  P Nombre d’accions de difusió realitzades per any
 P Nombre de persones que utilitzen els kits de manteniment

Pressupost  P Per determinar

Pla de Mobilitat Sostenible
UNIVERS ITAT  MIGUEL  HERNÁNDEZ D ’ELX

CAMPUS D ’ELX 2022-2025
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Pla de Mobilitat Sostenible
UNIVERS ITAT  MIGUEL  HERNÁNDEZ D ’ELX

CAMPUS D ’ELX 2022-2025

MESURA 3.10
Mantenir actualitzada a la web de la Universitat tota la 
informació relativa a les infraestructures i serveis relacionats 
amb aquesta modalitat de transport.

Descripció

Unitats
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible
 P Servei de Comunicació, Màrqueting i Atenció a l’Estudiantat

Indicadors  P % d’informació publicada i actualitzada
 P Nombre de consultes realitzades per la web

Pressupost  P Recursos propis

MESURA 3.11 Establir reptes i/o activitats de gamificació per fomentar l’ús 
de la bicicleta 

Descripció

Unitats
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible
 P Oficina de Campus Saludables i Esports

Indicadors
 P Nombre de reptes realitzats
 P Desenvolupament d’indicadors per a l’avaluació de l’exercici del personal 

UMH (Si/No)

Pressupost  P Recursos propis
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3.4 LÍNIA ESTRATÈGICA 4: Implementació de mesures que 
fomenten l’ocupació del transport col·lectiu dins de la comunitat 
universitària: transport públic i cotxe compartit.

Comprén mesures encaminades a promoure i facilitar el desplaçament als Campus en transport 
públic i cotxe compartit.

TRANSPORT PÚBLIC

MESURA 4.1
Avaluar l’establiment d’ajuts o incentius per a aquelles 
persones de la comunitat universitària que utilitzen el 
transport públic col·lectiu.

Descripció

Unitats  P Vicerectorat d’Inclusió, Sostenibilitat i Esports

Indicadors  P Quantia de la subvenció inicial
 P Nombre de subvencions concedides

Pressupost  P Per determinar

Pla de Mobilitat Sostenible
UNIVERS ITAT  MIGUEL  HERNÁNDEZ D ’ELX
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MESURA 4.2
Negociar amb els proveïdors dels serveis de transport 
públic col·lectiu la millora contínua de l’oferta i la qualitat 
d’aquests.

Descripció

Unitats  P Vicerectorat d’Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Vicerectorat d’Inclusió, Sostenibilitat i Esports

Indicadors  P Nombre d’acords amb entitats de transport públic col·lectiu.

Pressupost  P Recursos propis

MESURA 4.3 Negociar l’obtenció de descomptes específics als títols del 
transport públic col·lectiu per a la comunitat universitària.

Descripció

Unitats  P Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports

Indicadors  P Nombre de convenis subscrits amb els proveïdors de serveis de transport 
públic col·lectiu.  

Pressupost  P Per determinar

Pla de Mobilitat Sostenible
UNIVERS ITAT  MIGUEL  HERNÁNDEZ D ’ELX

CAMPUS D ’ELX 2022-2025
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MESURA 4.4
Presentar propostes de millora de la infraestructura vial 
urbana relacionada amb el transport públic col·lectiu al 
voltant del Campus.

Descripció

Unitats
 P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures 
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible

Indicadors  P Nombre de propostes de millora realitzades
 P Nombre de propostes acceptades i dutes a terme

Pressupost  P Recursos propis

MESURA 4.5 Promoure l’adaptació del transport públic col·lectiu al 
desplaçament intermodal.

Descripció

Unitats  P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible

Indicadors  P Nº de propostes d’adaptació realitzades

Pressupost  P Recursos propis

Pla de Mobilitat Sostenible
UNIVERS ITAT  MIGUEL  HERNÁNDEZ D ’ELX
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MESURA 4.6 Oferir informació actualitzada a la web sobre el transport 
públic col·lectiu relacionat amb la UMH.

Descripció

Unitats  P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible

Indicadors  P Existència d’informació publicada i actualitzada
 P Nombre de consultes realitzades a la web

Pressupost  P Recursos propis

VEHICLE COMPARTIT

MESURA 4.7 Impulsar l'ús d'una eina de cotxe compartit per reduir els 
desplaçaments en vehicle individual.

Descripció

Unitats

 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible
 P Vt. Tecnologies de la Informació
 P Servei d’Innovació i Planificació Tecnològica
 P Servei de Comunicació, Màrqueting i Atenció a l’Estudiantat

Indicadors  P Nombre de persones usuàries, diferenciant entre conductors i passatgers
 P Nombre de trajectes realitzats
 P Nombre d’accions de difusió realitzades

Pressupost  P Per determinar

Pla de Mobilitat Sostenible
UNIVERS ITAT  MIGUEL  HERNÁNDEZ D ’ELX
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3.5 LÍNIA ESTRATÈGICA 5: Implementació de mesures que 
fomenten el desplaçament a peu de la comunitat universitària.

Comprén mesures encaminades a promoure un model de mobilitat sostenible de qualitat.

MESURA 5.1 Garantir un bon enllumenat de les rutes de vianants dins del 
Campus.

Descripció

Unitats  P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures 

Indicadors  P % de rutes de vianants amb bona il·luminació nocturna

Pressupost  P Per determinar

MESURA 5.2 Ampliació progressiva d´itineraris amb ombres al Campus.

Descripció

Unitats  P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures

Indicadors
 P Nombre d’itineraris de vianants amb ombra dins el Campus.
 P Nombre d’arbres plantats amb aquest objectiu.
 P Nombre de pèrgoles o altres infraestructures instal·lades amb aquest objectiu.

Pressupost  P Per determinar

Pla de Mobilitat Sostenible
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MESURA 5.3 Senyalitzar l'existència de vies compartides a l'interior del 
campus.

Descripció

Unitats  P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures

Indicadors  P % d’accessos/entrades amb senyalització de via compartida.

Pressupost  P Per determinar

MESURA 5.4 Identificació d’amenaces i oportunitats de millora.

Descripció

Unitats
 P Vicerrectorado /  Servicio de Infraestructuras
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible

Indicadors  P % de vies de vianants analitzades.

Pressupost  P Recursos propis

Pla de Mobilitat Sostenible
UNIVERS ITAT  MIGUEL  HERNÁNDEZ D ’ELX
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3.6 LÍNIA ESTRATÈGICA 6: Implementació de mesures 
encaminades a reduir l’empremta de carboni pel transport i promoure la 
Universitat com a espai lliure de fums.

Agrupa mesures encaminades a promoure un model de mobilitat sostenible i de qualitat compatible 
amb una reducció de les emissions i residus contaminants associats al transport vinculat a la Universitat.

MESURA 6.1 Fomentar la contractació ecològica de vehicles i serveis del 
Campus.

Descripció

Unitats  P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures
 P Serveis de Planificació i Gestió de la Contractació

Indicadors
 P Nombre de criteris ambientals inclosos als plecs respecte del total.
 P Nombre d’empreses proveïdores de serveis que compleixen els criteris de 

contractació establits respecte del total.

Pressupost  P Recursos propis

MESURA 6.2 Promoure i facilitar orientació/formació sobre conducció 
intel·ligent o ecoconducció.

Descripció

Unitats  P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i EsportsÀrea ambiental i de desenvolupament 
sostenible

Indicadors  P Nombre d’activitats oferides amb aquest objectiu.

Pressupost  P Per determinar

Pla de Mobilitat Sostenible
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MESURA 6.3
Avaluar l’impacte sobre la mobilitat del personal de les 
mesures que la Universitat adopte en matèria de teletreball i/o 
educació a distància.

Descripció

Unitats
 P Vt. Tecnologies de la Informació
 P Vicerectorats / Serveis amb competències en personal
 P Gerència
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports

Indicadors  P Nombre d’accions proposades i/o dutes a terme amb aquest objectiu

Pressupost  P Recursos propis

MESURA 6.4 Instal·lar sistemes de recàrrega per a vehicles elèctrics en 
diferents punts del Campus.

Descripció

Unitats  P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures

Indicadors
 P Nombre de punts de recàrrega al Campus per a la comunitat universitària
 P Nombre d’usuaris UMH que fa ús dels punts de càrrega ja instal·lats
 P Mitjana de càrregues diàries i durada de les mateixes, segmentades per 

mesos o períodes lectius/laborals

Pressupost  P Per determinar

Pla de Mobilitat Sostenible
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MESURA 6.5 Elaborar un estudi de viabilitat sobre la posada en marxa d’un 
sistema de carsharing al Campus.

Descripció

Unitats
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible
 P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures

Indicadors  P Viabilitat d’implantació del servei (Si/No)

Pressupost  P Recursos propis

MESURA 6.6 Preparar un pla de gestió sostenible del transport als diferents 
esdeveniments/activitats que es duguen a terme al Campus.

Descripció

Unitats  P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible

Indicadors  P Existència d’un pla de gestió sostenible del transport per a esdeveniments

Pressupost  P Recursos propis

Pla de Mobilitat Sostenible
UNIVERS ITAT  MIGUEL  HERNÁNDEZ D ’ELX
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MESURA 6.7 Implementar una política de viatges sostenibles.

Descripció

Unitats
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports 
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible
 P Serveis de Planificació i Gestió de la Contractació

Indicadors
 P Adhesió a la declaració CRUE Sostenibilitat sobre viatges i reunions sostenibles
 P Nombre de convenis duts a terme amb els proveïdors de serveis de transports
 P Nombre de convenis duts a terme amb altres entitats públiques o privades

Pressupost  P Recursos propis

MESURA 6.8 Inclusión de criterios ambientales en la redacción del 
Programa de Ayudas al Transporte Universitario de la UMH.

Descripció

Unitats  P Vicerectorat d’Estudiants i Coordinació 
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports 

Indicadors  P Nombre de criteris inclosos en aquest programa.

Pressupost  P Recursos propis

Pla de Mobilitat Sostenible
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MESURA 6.9 Càlcul de l’empremta de carboni associada al transport de la 
comunitat universitària.

Descripció

Unitats
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible
 P Vicerectorat amb competències en infraestructura i serveis informàtics

Indicadors  P Informe anual d’empremta de carboni associada al transport realitzat, 
encaminat a certificar l’Abast 3.

Pressupost  P Per determinar

MESURA 6.10 Procurar que la flota pròpia de vehicles de la UMH sigui Zero 
Emissions o faça servir tecnologia híbrida-endollable.

Descripció

Unitats  P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures

Indicadors  P % de vehicles propis elèctrics o híbrids-endollables

Pressupost  P Per determinar

Pla de Mobilitat Sostenible
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3.7 LÍNIA ESTRATÈGICA 7: Implementació de mesures 
encaminades a l’educació, estímul i sensibilització de la comunitat 
universitària per promoure l’adquisició de conductes de mobilitat més 
sostenibles.

Agrupa mesures encaminades a crear un marc informatiu de reflexió i sensibilització sobre mobilitat 
sostenible i de qualitat compatible amb una reducció de les emissions i residus contaminants sobre el medi ambient.

MESURA 7.1 Oferir informació relativa a la implementació del PMS del 
Campus d’Elx a la comunitat universitària. 

Descripció

Unitats
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible
 P Servei de Comunicació, Màrqueting i Atenció a l’Estudiantat

Indicadors
 P Realització d’una Campanya Específica sobre el PMS (Si/No)
 P Nombre de comunicacions realitzades amb relació al PMS
 P Mètriques d’impacte en xarxes socials

Pressupost  P Recursos propis

Pla de Mobilitat Sostenible
UNIVERS ITAT  MIGUEL  HERNÁNDEZ D ’ELX
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MESURA 7.2 Impulsar activitats periòdiques d’educació i sensibilització en 
mobilitat sostenible.

Descripció

Unitats  P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P  Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible 

Indicadors  P Nombre d’activitats organitzades amb aquest objectiu.

Pressupost  P Per determinar

MESURA 7.3 Estimular la comunicació i la participació de la comunitat 
universitària en matèria de mobilitat.

Descripció

Unitats
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i EsportsÀrea ambiental i de desenvolupament 

sostenible
 P Oficina de Campus Saludables i Esports 
 P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures
 P Servei de Comunicació, Màrqueting i Atenció a l’Estudiantat

Indicadors  P Existència de la xarxa/fòrum social
 P Nombre d’accions de difusió de la xarxa

Pressupost  P Recursos propis

Pla de Mobilitat Sostenible
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MESURA 7.4 Educació en mobilitat sostenible segura.

Descripció

Unitats  P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible

Indicadors  P Nombre d’activitats realitzades

Pressupost  P Per determinar

MESURA 7.5 Registre, seguiment i anàlisi d’incidències de mobilitat al 
Campus.

Descripció

Unitats  P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures

Indicadors  P Existència d’un registre actualitzat d’accidents i la publicació.

Pressupost  P Recursos propis

Pla de Mobilitat Sostenible
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3.8 LÍNIA ESTRATÈGICA 8: Implementació d’estratègies 
transversals de mobilitat sostenible a la UMH.

A més de les propostes específiques de cada línia estratègica d’intervenció anteriors, a continuació 
s’ofereixen altres mesures de caràcter general amb l’objectiu també de fomentar una mobilitat més sostenible al 
Campus de la UMH d’Elx i contribuir amb la implementació del PMS.

MESURA 8.1
Incorporació d’una partida dins dels pressupostos de la 
Universitat que garantisca la viabilitat econòmica de les 
mesures proposades.

Descripció

Unitats  P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Gerència

Indicadors  P Quantia de la partida esmentada.
 P Nombre de propostes beneficiades d’aquesta partida pressupostària.

Pressupost  P Per determinar

MESURA 8.2 Determinar i assignar les competències de Coordinació de 
Mobilitat Sostenible.

Descripció

Unitats  P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible

Indicadors  P Existència de la figura del gestor de mobilitat sostenible

Pressupost  P Recursos propis

Pla de Mobilitat Sostenible
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MESURA 8.3 Impulsar la creació d’una Comissió de Mobilitat Sostenible.

Descripció

Unitats
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible
 P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures
 P Vicerectorat d’Estudiants i Coordinació
 P Delegació General d’Estudiants

Indicadors  P Existència d’una Comissió de Mobilitat Sostenible.
 P Existència d’un informe anual de seguiment.
 P Nombre de propostes d’actuació noves

Pressupost  P Recursos propis

Pla de Mobilitat Sostenible
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MESURA 8.4 Establir aliances amb administracions públiques i entitats 
privades que optimitzen la mobilitat i la facen més sostenible.

Descripció
L

L

L

Unitats  P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible

Indicadors
 P Nombre d’aliances establides amb administracions públiques o amb 

entitats privades
 P Nombre de projectes o treballs realitzats/participats

Pressupost  P Recursos propis

MESURA 8.5 Establir aliances universitàries estratègiques a nivell nacional 
i internacional encaminades a la mobilitat sostenible.

Descripció

Unitats  P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible

Indicadors  P Nombre d’aliances interuniversitàries establides.

Pressupost  P Recursos propis

Pla de Mobilitat Sostenible
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MESURA 8.6 Incloure com a objectiu la promoció del transport i la mobilitat 
sostenible en la Política Ambiental de la Universitat.

Descripció

Unitats
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible
 P Vicerectorat / Servei d’Infraestructures

Indicadors  P Existència de l’objectiu en la Política Ambiental de la UMH.

Pressupost  P Recursos propis

MESURA 8.7 Incorporar al currículum acadèmic i promoure la innovació i 
les línies de recerca sobre la mobilitat sostenible.

Descripció

Unitats
 P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible
 P Vicerectorat d’Investigació 
 P Oficina d’Investigació Responsable

Indicadors
 P Nombre de línies d’investigació en funcionament sobre mobilitat sostenible.
 P Nombre de reconeixements concedits a treballs d’innovació/investigació 

sobre mobilitat sostenible.

Pressupost  P Per determinar

Pla de Mobilitat Sostenible
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MESURA 8.8 Estendre accions del PMS-Elx a altres campus de la UMH.

Descripció

Unitats  P Vt. Inclusió, Sostenibilitat i Esports
 P Àrea ambiental i de desenvolupament sostenible

Indicadors  P Nombre d’accions del PMS-Elx que s’implementen a altres campus de la UMH

Pressupost  P Recursos propis
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En les taules següents s’inclou la proposta d’actuació per a cadascuna de les 8 Línies Estratègiques, 
organitzades les accions per trimestres anuals, i determinant el moment d’implementació, de revisió i seguiment.

ID: identificador global de lacció;     LE: identificador línia estratègica;  T: trimestre

Implementació Seguiment Revisió 

4. Pla D’actuació
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LLÍNIA 1: IMPLEMENTACIÓ DE MESURES PER A GARANTIR UNS ACCESSOS AL CAMPUS ADEQUATS I SEGURS

ID LE
2022 2023 2024 2025

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1 1�1        
2 1�2            
3 1�3        
4 1�4    
5 1�5            
6 1�6              
7 1�7              

LÍNIA 2: IMPLEMENTACIÓ DE MESURES PER A UNA MILLOR GESTIÓ DE L’ÚS DELS APARCAMENTS PER A 
VEHICLES MOTORITZATS (COTXES I MOTOCICLETES)

ID LE
2022 2023 2024 2025

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

8 2�1              
9 2�2             
10 2�3    
11 2�4          
12 2�5            
13 2�6       
14 2�7             

Pla de Mobilitat Sostenible
UNIVERS ITAT  MIGUEL  HERNÁNDEZ D ’ELX
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LÍNIA 3: IMPLEMENTACIÓ DE MESURES QUE FOMENTEN L’ÚS DE VEHICLES NO MOTORITZATS (VNM): BICICLETA 
I PATINET

ID LE
2022 2023 2024 2025

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

15 3�1            
16 3�2              
17 3�3       
18 3�4              
19 3�5             
20 3�6              
21 3�7           
22 3�8           
23 3�9              
24 3�10              
25 3�11              
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LÍNIA 4: IMPLEMENTACIÓ DE MESURES QUE FOMENTEN L’ÚS DEL TRANSPORT COL·LECTIU DINS DE LA 
COMUNITAT UNIVERSITÀRIA: TRANSPORT PÚBLIC I COTXE COMPARTIT

ID LE
2022 2023 2024 2025

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

26 4�1              
27 4�2           
28 4�3           
29 4�4              
30 4�5      
31 4�6      
32 4�7              

LÍNIA 5: IMPLEMENTACIÓ DE MESURES QUE FOMENTEN EL DESPLAÇAMENT A PEU DE LA COMUNITAT 
UNIVERSITÀRIA

ID LE
2022 2023 2024 2025

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

33 5�1      
34 5�2    
35 5�3    
36 5�4              
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LÍNIA 6: IMPLEMENTACIÓ DE MESURES ENCAMINADES A REDUIR L’EMPREMTA DE CARBONI PEL TRANSPORT I 
PROMOURE LA UNIVERSITAT COM A ESPAI LLIURE DE FUMS

ID LE
2022 2023 2024 2025

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

37 6�1            
38 6�2   
39 6�3              
40 6�4              
41 6�5        
42 6�6              
43 6�7      
44 6�8      
45 6�9              
46 6�10              

LÍNIA 7: IMPLEMENTACIÓ DE MESURES ENCAMINADES A L’EDUCACIÓ, L’ESTÍMUL I LA SENSIBILITZACIÓ DE LA 
COMUNITAT UNIVERSITÀRIA PER PROMOURE L’ADQUISICIÓ DE CONDUCTES DE MOBILITAT MÉS SOSTENIBLES

ID LE
2022 2023 2024 2025

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

47 7�1    
48 7�2   
49 7�3            
50 7�4   
51 7�5              
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LÍNIA 8: IMPLEMENTACIÓ D’ESTRATÈGIES TRANSVERSALS DE MOBILITAT SOSTENIBLE A LA UMH

ID LE
2022 2023 2024 2025

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

52 8�1    
53 8�2    
54 8�3    
55 8�4              
56 8�5              
57 8�6              
58 8�7    
59 8�8              
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5.1 Indicadors de compliment del PMS

Aquest PMS del Campus d’Elx de la UMH tindrà un termini d’execució de quatre anys (2022-2025), i se’n 
portarà un seguiment anual per avaluar-ne l’operativitat i l’eficiència.

Per fer aquest seguiment, es defineixen un o diversos indicadors de compliment per a cadascuna de 
les mesures acordades al Pla d’Acció, que seran calculats anualment amb l’objectiu d’obtenir informació sobre 
l’evolució i el grau d’implementació de les propostes plantejades i, per tant, del grau de compliment dels objectius 
del Pla. Aquest seguiment aportarà a més informació sobre el grau de compliment de les diferents mesures que 
s’han presentat, la identificació d’obstacles sorgits durant l’execució d’aquestes, així com informació d’altres àmbits 
d’actuació no considerats inicialment.

Si bé els indicadors es reflecteixen detalladament a cadascuna de les mesures, aquests es desenvolupen 
al voltant de les següents directrius generals:

L Desenvolupament de polítiques d’emissió zero al Campus (sistemes de recàrrega elèctrica, inclusió de 
criteris ambientals als plecs de contractació, etc.).

L Iniciatives de transport per limitar l’ús del vehicle privat al Campus.

L Implementació d’accions que afavorisquen els desplaçaments a peu al campus.

L Desenvolupament d’accions per al foment de l’ús de la bicicleta: connexió dels carrils bici amb el Campus; 
aparca-bicis segurs; sistema de préstec o lloguer; Unitats de foment de l’ús de la bicicleta, etc.

L Desenvolupament d’acords o convenis amb empreses de transport i/o entitats i organismes públics amb 
competències en la gestió del transport col·lectiu per millorar els serveis oferts.

L Actuacions de control d’aparcament: polítiques de reducció d’emissions contaminants; accions correctives 
d’aparcament indegut; priorització de places per ocupació del vehicle o tipologia o lloc de residència, etc.

L Accions de sensibilització i participació de la comunitat universitària sobre mobilitat: informació impresa i 
web sobre mobilitat; campanyes de sensibilització sobre transport sostenible; discussió participativa per 
a la presa de decisions sobre el transport, etc.

L Desenvolupament d’actuacions per reduir la necessitat de desplaçament (teleensenyament o teletreball) 
o bé ordenar escalonadament els horaris o flexibilitzar la jornada laboral, etc.

L Accions per reduir l’impacte derivat del vehicle privat: accions per promoure viatges compartits, utilització 
de vehicles verds en flotes universitàries, etc.

Aquelles mesures que no puguen ser implementades o es comprove que no contribueixen a aconseguir 
els objectius proposats podran ser substituïdes per altres de noves que milloren la consecució d’aquests. Igualment, 
es verificarà si els indicadors de resultats proposats són adequats per avaluar si la mesura proposada serà 
aconseguida o no, o necessiten ser reajustats.

s.
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5.2 Indicadors de millora i foment de la Mobilitat 
Sostenible

Paral·lelament als indicadors de compliment, s’estableixen altres indicadors que aportaran informació 
sobre la repercussió de les mesures implementades i la seua efectivitat, tant pel que fa al foment de la mobilitat 
sostenible com a la protecció del medi ambient. Es tracta d’indicadors a mitjà i llarg termini, que pretenen oferir una 
visió de l’evolució en matèria de mobilitat sostenible de la UMH, per la qual cosa la periodicitat podrà ser bianual 
o quadriennal en funció de la dificultat d’obtenció de les dades i de la informació aportada.

En qualsevol cas, aquests indicadors serviran per a l’avaluació final del present Pla de Mobilitat Sostenible, 
i seran alhora la base per a la proposta d’un nou Pla. Els indicadors i estudis proposats es recullen a continuació:

L Repartiment modal a l’accés diari al Campus (% de desplaçaments a cadascun dels mitjans de transport).

L Ús del transport públic col·lectiu.

L Nombre de vehicles elèctrics al campus propis o de subcontractes.

L Nombre de vehicles elèctrics al Campus de la comunitat universitària.

L Taxa d’accidentabilitat en els desplaçaments cap al Campus i des del Campus.

L Nombre de consultes realitzades a la web amb informació actualitzada i rellevant sobre els accessos al 
Campus.

L Extensió de la xarxa de carril bici urbana.

L Nombre d’accions dutes a terme per millorar la connectivitat, el disseny, la senyalització i l’orientació del 
carril bici cap al Campus.

L Qualitat de la infraestructura ciclista d’accés al campus.

L Evolució del nombre de VMP furtats o que reben actes de vandalisme.

L Evolució del nivell d’ocupació dels aparcabicis.

L Evolució dels usuaris i els patrons d’ús del sistema BiciElx.

L Nivell d’ocupació i ús de punts de recàrrega elèctrica.

L Nombre de rutes directes cap a la Universitat amb autobús interurbà.

L Valoració de la qualitat i l’oferta dels serveis percebuda pels usuaris de transport públic col·lectiu.

L Evolució de costos del transport amb tren, autobús urbà i transport interurbà, amb convenis i sense.
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L Valoració de la qualitat percebuda a la infraestructura urbana al voltant del Campus pels usuaris de 
transport públic col·lectiu.

L Estudi de l’adaptació del tren, l’autobús urbà i el interurbà al desplaçament intermodal.

L Valoració de la qualitat percebuda pels usuaris del tren i autobús dels serveis intermodals.

L Evolució del nombre d’usuaris inscrits a l’app de Cotxe Compartit i d’usuaris que comparteixen cotxe, ja 
sigui com a conductor/a o passatger/a.

L Estudi de la situació en matèria de mobilitat sostenible dels accessos de vianants i ciclistes al Campus.

L Estudi de la situació en matèria de mobilitat sostenible dels accessos de vehicles de motor.

L Nombre de campanyes i accions de sensibilització sobre mobilitat sostenible en general realitzades.

L Quantitat de diòxid de carboni equivalent generada i emesa per la universitat sobre la base del transport.

L Nombre de participacions registrades a la xarxa o fòrum social de la mobilitat.

L Evolució del nombre total d’accidents i nombre d’accidents per tipologia de vehicle registrats al Campus.

L Estudi de qualitat de l’aire i nivells de contaminació acústica.

L Incorporació d’accions relacionades amb la mobilitat sostenible per al foment dels hàbits saludables i/o 
l’exercici del personal de la UMH.

L Realització d’accions transversals vinculades als objectius de desenvolupament sostenible.

5.3 Responsables del Seguiment  

Les Unitats funcionals i administratives implicades en la consecució de cada mesura seran les encarregades 
de recopilar i facilitar els indicadors de compliment associats a la mitjana.

La Comissió de Mobilitat realitzarà el seguiment general del Pla, i estarà constituïda, sense detriment 
d’altres persones integrants, per:

L Vicerector/a amb competències en desenvolupament sostenible i/o mobilitat sostenible, que ostentarà la 
Presidència de la Comissió

L Vicerector/a amb competències en infraestructures

L Vicerector/a amb competències en estudiantat

L Director/a del Servei d’Infraestructures

L Director/a de l’Àrea Ambiental i Desenvolupament Sostenible

Pla de Mobilitat Sostenible
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L Delegat/ada General d’Estudiants

L Personal tècnic amb les competències assignades en mobilitat sostenible, que ostentarà la Secretaria 
de la Comissió

A la Comissió hi podran assistir, amb veu però sense vot, aquelles persones que per invitació de la 
presidència de la Comissió puguen aportar informació d’interés per a les accions o objectius contemplats en el 
Pla. Les Unitats implicades en la consecució de cada mesura seran les encarregades de recopilar i facilitar els 
indicadors de compliment associats a la mitjana.
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6. Acrónimos

AAiDS – Àrea Ambiental i Desenvolupament Sostenible

GEI - Gasos d’efecte hivernacle

ODS – Objectiu de Desenvolupament Sostenible

PMR – Places de mobilitat reduïda

PMS – Pla de Mobilitat Sostenible

TFG – Treball Final de Grau

TFM – Treball Final de Màster

UMH - Universitat Miguel Hernández d’Elx

VMP – Vehicles de mobilitat personal

PI – Personal Investigador

PDI – Personal Docent i Investigador

PAS - Personal d’administració i serveis

VTC – Vehicle de Transport amb Conductor
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