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La mobilitat sostenible és una preocupació compartida per la majoria de les
ciutats, conscients de la importància que, per al seu avanç econòmic i social,
suposa l'adopció de mesures que responguen al desafiament que planteja un
desenvolupament urbà compatible amb la preservació del medi ambient i l’ús
responsable dels recursos disponibles. Per això, ciutats i àrees metropolitanes
estan apostant per una major qualitat en el transport públic, per la promoció
dels modes de transport no motoritzats i, en definitiva, per la utilització
d'aquells més eficients des d'una perspectiva energètica i mediambiental.

Un sistema de transport que s'oriente cap als tres vessants de la sostenibilitat,
és a dir, que siga sostenible econòmicament, que minimitze l'impacte en el medi
ambient i que ajude a la integració i equilibri social juntament amb una
estructura del territori que mantinga uns mínims nivells de densitat i
multiplicitat d'usos i funcions en la ciutat, és la garantia d'aconseguir una ciutat
més competitiva, més humana, més habitable.

De fet, aquelles ciutats i àrees metropolitanes que aconsegueixen estructurar
un sistema de transport i mobilitat integrat, eficient, basat en la gestió racional
de l’ús del vehicle privat i de l'espai urbà, són les que es posicionen al capdavant
dels índexs de desenvolupament econòmic i humà.

L'Àrea Metropolitana de València presenta unes característiques territorials
molt positives de partida, amb una estructura de ciutats i municipis típica
mediterrània, alta densitat d'usos i funcions en el territori, distribuïts de manera
uniforme, que permeten situar els patrons de mobilitat clarament dins de
paràmetres de sostenibilitat que són objectiu en moltes altres ciutats europees
de l’entorn.

No obstant això, existeixen encara diverses disfuncions i tensions en el model
territorial i de transport que fan més complex el fenomen de la mobilitat urbana
i metropolitana i totes les implicacions que genera, i obliguen a un tractament
integral, holístic, del procés de millora de l'eficiència del sistema global de
transport.
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El Pla de Mobilitat Metropolitana Sostenible de l'Àrea de València (PMoMe)
suposa la culminació d'una dinàmica de planificació de la mobilitat iniciada amb
l'aprovació de la Llei de Mobilitat de la Generalitat, en 2011, sobre la base de la
qual diversos ajuntaments ja han redactat els seus respectius Plans de Mobilitat
Urbana Sostenible (PMUS). A més, el PMoMe es presenta com la gran
oportunitat que té l'Àrea Metropolitana de València de repensar el model de
mobilitat, de reflexionar com es poden aconseguir els objectius de sostenibilitat
marcats en les diverses estratègies de desenvolupament aprovades, i
d'enfrontar els accelerats canvis en la manera en com es mou la gent que es van
a presentar en un futur proper.

Dins del Pla de Mobilitat Metropolitana Sostenible de l'Àrea de València
(PMoMe) es desenvolupen diferents propostes per als diferents modes de
transport metropolitans per tal d’aconseguir un objectiu concret: una mobilitat
metropolitana més sostenible i eficient.

Per a resoldre els problemes de mobilitat que l’actual xarxa de transport públic
presenta, i amb l’objectiu de proporcionar als ciutadans un servei de mobilitat
ajustat a les seues necessitats, la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana ha vingut treballant, junt
amb l’Autoritat de Transport Metropolità de València, dins del marc de
l’elaboració del Pla de Mobilitat Metropolità de València (PMoMe), en
l’estructuració i definició d’una nova xarxa integradora de mobilitat
metropolitana, la “Xarxa mobiMet”.

Les propostes ací presentades dins de la Xarxa mobiMet son un avanç del
conjunt de solucions que es presentaran dins del PMoMe, destacant-se aquelles
propostes més importants des d’un punt de vista infraestructural i de transport
públic.
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2. COM ES MOU L’ÀREA METROPOLITANA?
Mobilitat a l’Àrea Metropolitana de València

Es considera com a “Àrea Metropolitana de València”, dins del marc de redacció del
PMoMe, un àmbit territorial basat en criteris no solament de proximitat i relació amb la

ciutat de València, en el que definiríem com a taca urbana, sinó també sobre la base
del concepte d'intensitat dels fluxos de «mobilitat pendular» entre els
municipis perifèrics i la ciutat de València

Aquest àmbit té un total de 71 municipis, que es corresponen amb tots els de
les comarques de l'Horta, gran part dels del Camp de Túria, cinc de la Ribera
Alta, tres de la Ribera Baixa, dues del Camp de Morvedre, quatre de la Foia de
Bunyol i un en la comarca dels Serrans. D'aquesta manera, l'Àrea Metropolitana
considerada ocupa una superfície de 2.133,1 km² i té una població d'1.892.091
habitants (INE 2016), comptant per tant amb una densitat de població de 887 hab/km².
L'àrea urbanitzada on es concentra la població suma una superfície de 741,6 km2, la
qual cosa implica que la “densitat de població efectiva” s'eleva a 2.551,3 hab/ km2.
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La mobilitat metropolitana en dades

• València concentra el 37% dels desplaçaments de
l’Àrea Metropolitana

• Un 30% es produeix dins dels municipis de l’Àrea metropolitana

• A més, un 18% dels viatges es fan entre València i l’AM, el que

significa quasi 900.000 desplaçaments d’entrada i
eixida de la ciutat al dia

• La mobilitat intra-corredor (al llarg de cada corredor) ascendeix al
7% del total i els desplaçaments a fora de l’AM suposen el 2%

• Només el 7% dels desplaçaments es produeixen entre corredors
diferents  l’efecte “metropolità” fora de València encara no és el
més representatiu

9



La pauta de mobilitat de l’Àrea Metropolitana de València presenta elements molt

positius: més del 58% dels desplaçaments totals es realitzen en
modes sostenibles!! (a peu, en bicicleta o en transport públic)

La mobilitat de vianants és molt significativa, prop d’un 41% dels viatges;

fins i tot supera el 65% en el desplaçaments interns de la majoria dels municipis. La
bicicleta ja representa un 2,4% dels viatges metropolitans (i prop del 5% a València!)

En canvi, el transport públic no arriba a suposar el 14% dels
desplaçaments, molt concentrats en les relacions dins de València i entre l’AM i

València

Finalment, el 41,3% del total de desplaçaments es fan encara en
vehicle privat, el que clarament constitueix un repte per a millorar les condicions

de mobilitat de l’Àrea.

Els hàbits de desplaçaments de la ciutadania que s’han constatat apunten clarament
quins són els dos grans reptes en matèria de mobilitat que l’AM de València enfronta:

• Cuidar i potenciar els desplaçaments que hui en dia ja es fan a peu i en bicicleta,
en especial en les relacions de menor distància

• Donar un impuls a la xarxa de transport públic, millorant l’oferta, la
intermodalitat i el sistema tarifari, de manera que satisfaga les necessitats de
mobilitat metropolitana de major distància
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3. REPTES DEL SISTEMA ACTUAL
Identificació de les problemàtiques del sistema de transport a l’Àrea Metropolitana de València
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Mobilitat a peu i en bicicleta

• Problemes de connectivitat en alguns punts de la xarxa ciclo-vianant
metropolitana.

• Necessitat d’ampliar la xarxa existent – connectar més usuaris.

• Problemes d’accessibilitat a l’entorn urbà metropolità així com al transport públic,
amb diferent grau depenent el mode.

• Espai urbà amb dissenys pensats per a altres modes de transport, no per a
caminar.

• Millora de la intermodalitat entre diferents servicis de bicicleta pública.

• Millora de l’estacionament metropolità de bicicletes, en especial als punts

atractors de la mobilitat metropolitana i als diferents modes de transport públic.

Els principals reptes de la xarxa de transport públic actual són:

1. Encara existeixen prou trams de via única (o falta de punts d’encreuament de

trens) que resten capacitat de transport a la xarxa i dificulten un increment

important dels servicis. En determinats trams no es poden posar més trens.

2. Hi ha diferents estacions que, per la seua disposició, presenten restriccions en

l’explotació: d’Aeroport, Marítim-Serreria i Alboraia-Peris Aragó.

3. El tram central de la xarxa, el més important i transitat, entre les estacions de

Colón i Alameda, és hui en dia un coll d’ampolla que constreny de forma

important el creiximent del servici. Tot i que es solucionaren els trams de via única

abans esmentats, encara hi hauria una forta restricció en l’increment de capacitat

degut als trenats entre línies que es produeixen en les estacions d’Alameda i de

Jesús, que necessiten un redisseny.

4. Encara hi ha determinats municipis de la corona central de l’Àrea Metropolitana

que no compten amb servici ferroviari de qualitat. Els municipis de Xirivella,

Alaquàs, Aldaia (amb el nucli del Barri del Crist), així com Alcàsser i Tavernes

Blanques encara estan aïllats de la resta de la xarxa ferroviària, i sumen vora de

110.000 habitants, més del 10% de la població metropolitana.

A més, la principal relació de mobilitat metropolitana no vinculada a la ciutat de

València, l’important flux entre Paterna, Manises, Aldaia, Alaquàs i Torrent,

tampoc no està ben atés ni connectat amb la xarxa de metro o rodalies.

5. Altres municipis, tot i que compten amb oferta de transport ferroviari d’alta

capacitat, es troben que les línies passen allunyades dels llocs on viu i treballa la

gent, en molts casos tangencials als nuclis urbans. Tal és el cas de Paterna, Aldaia, i

l’eix de Rodalies entre València i Silla, on la ubicació de les estacions implica, en

molts casos, tindre que fer un tram a peu important per accedir al tren.

6. Per últim, hi ha problemes d’inserció de la xarxa ferroviària en la trama urbana, en

algunes localitats, que només poden ser resolts amb la actuació conjunta tant en

les tasques de planificació i execució com en el finançament, de totes les

Administracions, especialment les municipals.

Mobilitat en Transport Públic

• Ús excessiu del vehicle privat en les relacions metropolitanes.

• Absència d’una política unificada en la gestió de l’estacionament en destí.

• Utilització baixa del vehicle privat com alimentador del transport públic.

Mobilitat en vehicle privat
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Solució de mobilitat metropolitana



4. QUÈ ES mobiMeT?

mobiMet és la nova xarxa integradora de la mobilitat
metropolitana de València. Dins d’aquesta es proposa
coordinar tots els modes de mobilitat existents al àrea
metropolitana de València per aconseguir facilitar el dia a dia
als seus ciutadans.

La nova xarxa es crea baix el paraigües de la Autoritat de
Transport Metropolità de València, amb l’objectiu de fomentar
un major ús del transport públic metropolità i una millor
intermodalitat dels diferents modes de transport. Tot això per
tal d’aconseguir una mobilitat més sostenible, eficient i
econòmica per a la ciutadania.

 mobiMet implica, per una banda, una aposta decidida per expandir la

infraestructura de transport d’alta capacitat i qualitat en tota l’Àrea

Metropolitana de València, d’una manera coherent i ben planificada, no només

per a les necessitats de mobilitat actuals si no les que puguen aparéixer en un

futur.

 Per altra banda, mobiMet suposa un nou model de gestió de la mobilitat

metropolitana, on tots els modes de transport estan coordinats baix el paraigües

de l’ATMV i integrats en un únic sistema tarifari.

 Podem dir que mobiMet és una “xarxa de xarxes”, és el marc de referència de les

infraestructures, l’explotació i l’administració de la mobilitat sostenible a l’Àrea

Metropolitana.

 mobiMet actua sobre les tres branques fonamentals de la mobilitat:

- Mobilitat activa, amb la consideració i la integració en les polítiques de

mobilitat de les xarxes tant de vianants com de bicicleta, a nivell

metropolità.

- Transport públic, amb una aposta decidida per l’ampliació de la xarxa de

metro i tramvia, amb la implantació de noves modes de transport, la

renovació del sistema de transport per autobús, així com la integració de

les rodalies en la mobilitat metropolitana.

- Intermodalitat, tant des del punt de vista del sistema tarifari (creació del

bitllet únic) com des de la infraestructura: xarxa MobiMet de Park & Ride i

intercanviadors de transport.

18



Mobilitat activa Transport públic Intermodalitat
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Consolidar, a partir de la seua condició d’Àrea
Metropolitana madura, una regió urbana policèntrica
que faciliti els intercanvis àgils de persones i
mercaderies imprescindibles per a garantir el
desenvolupament i benestar de la població.

Potenciar el transport públic. Millorar la cobertura,
qualitat, seguretat i accessibilitat del servei. Fomentar la
intermodalitat i transvasar desplaçaments en vehicle
privat al sistema de transport col·lectiu.

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

Millorar la seguretat dels desplaçaments, reduir
l'accidentalitat i focalitzar les actuacions prestant
especial atenció a les persones més vulnerables.

Suprimir barreres als desplaçaments de les persones
amb mobilitat reduïda (accessibilitat universal).

Gestionar eficaçment el trànsit i el sistema
d'estacionament en congruència amb les polítiques de
potenciació del transport públic i dels modes no
mecanitzats de desplaçament.

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

Introduir progressivament noves tecnologies
aplicades a la mobilitat.

Facilitar criteris de mobilitat sostenible per a una
política urbanística i territorial que aposti per la ciutat
compacta mediterrània.

Què vol aconseguir mobiMet?

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Com vol aconseguir-lo?

©Ajuntament València

©WWF

Expansió de la xarxa de transport públic: ampliació dels servicis, noves 
línies de metro, tramvia, implantació del nou sistema “metroTram”

Creació de nous estacionaments dissuasius i ampliació dels existents 
(P+R) 

Implantació del sistema de bitllet únic

Promoció de l'eficiència energètica, l'ús adequat de les noves 
tecnologies i l'ús eficient dels vehicles. 

Desenvolupament de la xarxa d’intercanviadors

Aposta per la mobilitat activa, vianants i ciclistes: anell verd 
metropolità i xarxa d’itineraris no motoritzats metropolitans 
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5
PROPOSTES DE MILLORA DE LA 
MOBILITAT METROPOLITANA

Xarxa mobiMet



Sistema tarifari 
integrat i senzill

Major intermodalitat
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La xarxa mobiMet busca integrar la multiplicitat de títols de transport mitjançant

un sistema tarifari únic baix una única targeta, gestionada per una sola entitat
(Autoritat de Transport Metropolità de València) i sobre la base d'un sistema
informàtic coordinat entre els diferents operadors dels diferents modes de transport
públic existents i futurs.

En total, el servei integrarà els serveis de transport públic metropolitans de
Metrobús, EMT, Metro, Rodalies, i bicicleta pública, incloent els nous serveis de

metroTram així com l’estacionament als Park & Ride. Aquest sistema
permetrà viatjar pel mateix preu, dins d’una mateixa zona,
independentment del mode de transport triat, amb
transbordaments bonificats. El disseny del sistema permetrà la incorporació

de futurs modes de transport, donant flexibilitat al sistema de transport metropolità.

Per tant, es reduirà el cost del transport públic metropolità per al
ciutadà, augmentant-se la seua eficiència en quant a la
intermodalitat de modes, fent més atractiu l’ús del transport
públic.

Creació d’un Sistema Tarifari Integrat i Bitllet Únic 

€
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Mobilitat 
metropolitana

No motoritzada
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Ampliació i consolidació de la
xarxa ciclo-vianant metropolitana

Desenvolupar la xarxa ciclable metropolitana en l'Àrea metropolitana de València és
una tasca bàsica a per tal de potenciar una mobilitat ciclista i sostenible. Amb aquest
objectiu es contempla l’expansió de la xarxa metropolitana ciclo-vianant de la mà del
PMoMe en coordinació amb la nova proposta de rutes XINM (Xarxa d’Itineraris No
Motoritzats).

La nova proposta plantejada amplia la xarxa ciclista actual per arribar fins 1.047 km
de vies ciclistes i ciclo-vianants metropolitanes des dels 342 km actuals.

+492 km de vies ciclo-vianants metropolitanes i +555 km de vies ciclistes.

27



Xarxa ciclista i ciclopeatonal
metropolitana final
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Xarxa ciclista i ciclopeatonal
metropolitana final
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Ampliació i consolidació de la xarxa
de bicicleta pública metropolitana

Amb l'objectiu d'expandir les possibilitats del sistema actual, la xarxa mobiMet ciclista
serà compatible amb la implantació de sistemes “dockless”, de major flexibilitat i
possibilitats que el sistema convencional, i que actualment està substituint als
sistemes tradicionals en la majoria de les ciutats.

Amb aquestes premisses, baix el paraigües de mobiMet s’ampliaran les opcions de

mobilitat amb bicicleta compartida seguint els eixos principals cap als municipis més
propers a la ciutat de València. Es faran àrees d'estacionament en els eixos València-
Manises, València-Silla-Picassent, València-Paiporta-Torrent, València – Godella-
Mocada, i València-Rafelbunyol. Igualment, en aquells municipis amb sistemes ja en
funcionament, s’ampliarà el nombre d'àrees d'estacionament dels nous sistemes
“dockless” de manera que ambdues tecnologies estiguen integrades i es puguen
complementar.

Les localitzacions proposades es plantegen en els principals equipaments i estacions

de transport públic dels diferents municipis. En total, s’incrementarà el
sistema actual amb la creació de 269 noves àrees
d'estacionament metropolitanes.
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Transport públic
de qualitat
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Una xarxa de metro que arribe a tots

Dins de la xarxa mobiMet es milloraran les freqüències del servici de

MetroValència, amb correccions de les limitacions d’explotació que presenta el tram
Colón-Alameda, així com l’extensió del servici cap als municipis metropolitans
propers que actualment no disposen d’un sistema de transport d’alta capacitat, com
son Xirivella, Alaquàs i Aldaia. Així mateix, es proposa millorar la connectivitat de l’arc
Paterna-Torrent amb una nova connexió que permeta una relació circumval·lar dels
municipis de l’Horta Oest. Juntament amb extensions i ramals cap als municipis de
Tavernes Blanques, Alcàsser i Ribarroja centre. A més, es proposa fer arribar el metro
fins el Campus de Tarongers en coordinació amb la proposta de Rodalies presentada
per Foment. A més, FGV executarà un conjunt d’actuacions sobre la xarxa actual per
renovar els sistemes de senyalització, seguretat, via, catenària, a més de duplicar
trams de via per a incrementar la capacitat de transport.

En total, el dins de la xarxa mobiMet s’ampliarà la xarxa de metro dels
156 km actuals fins als 177 km, 21 km de nova infraestructura,

podent-se oferir un tren cada 3 minuts fins Torrent, 6 minuts fins Rafelbunyol,
Paterna i Montcada, i 12 minuts a Llíria i Bétera (hores punta), així com donar servei a
una població de 90.000 potencial nous usuaris amb només servei de bus en la
actualitat.
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XARXA ACTUAL

NOVA LINEA PATERNA-TORRENT

MILLORES XARXA CENTRE 

NOU RAMAL TAVERNES BLANQUES 

NOU RAMAL A UNIVERSITATS

NOU RAMAL ALCÀSSER

NOVA LINEA XIRIVELLA-ALAQUÀS-ALDAIA

EXTENSIÓ XARXA RIBARROJA
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Es proposa dins de la xarxa mobiMet finalitzar la xarxa tramviària de la ciutat. Per

tal de millorar la connectivitat de la xarxa amb punts de gran afluència de viatgers, la
nova xarxa contemplarà, juntament amb la finalització de la Línia 10 fins Nazaret, una
prolongació del bucle del Marítim per tal de augmentar la freqüència i operativitat de
les Línies 4 i 6.

Paral·lelament, faran dos nous ramals de la L10: una connexió amb el nou PAI del
Grau i amb el Marítim; un nou ramal fins a la Nova Fe, un dels principals punts
d’atracció de viatgers urbans i metropolitans. Així mateix es proposa una connexió
Nord-Sud pel centre en superfície, aconseguint tancar el cercle tramviari Universitats-
Marítim-Centre.

Per tant, la proposta augmenta la infraestructura en 14 km,
aconseguint connectar els barris del Marítim, Nazaret, Malilla i
Quatre Carreres amb la xarxa de Metrovalencia.

Consolidació xarxa de tramvia
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Es presenta una nova solució de transport públic metropolità d’alta capacitat de

ràpida implementació dins de la xarxa mobiMet que donarà servei als municipis de

l’Horta Oest, Horta Nord-Oest i Horta Sud: el metroTram. El servei consisteix en una
infraestructura de plataformes reservades servides per vehicles articulats amb tracció
elèctrica sobre pneumàtics, permetent una flexibilitat al sistema en la seua arribada
als municipis metropolitans. Les plataformes es proposen d’ús compartit amb el
servici metropolità d’autobús, amb parades distribuïdes al llarg de les plataformes.

En total el sistema permetrà, amb una extensió de 57 km de nova
infraestructura reservada i trams compartits, connectar
ràpidament els diferents municipis amb el centre de València, les
Universitats i la Nova Fe, així com la intermodalitat amb la resta
de modes de transport.

Paral·lelament es proposa la creació d’un carril Bus VAO (Vehicles Alta Ocupació) al

llarg de la CV35 i a la V21. El nou carril reservat permetrà una ràpida
connexió del transport públic i vehicles amb més de tres persones
amb el centre, reduint la congestió global que es produeix en aquestes vies i

promovent una major ocupació dels vehicles i una major rapidesa del transport
públic.

La mobilitat metropolitana es veurà igualment reforçada gracies al Nou Pla
Concessional, el qual dotarà d’un millor servici d’autobús als 4 corredors de transport
de l’AMV, amb vehicles de baixa emissions més sostenibles, parades i autobusos més
accessibles i confortables així com informació en temps real de cada línia, donant al
ciutadà un servici eficient, sostenible i de qualitat.

Nou sistema de mobilitat metropolitana 
“metroTram”
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metroTram – Horta Oest metroTram – Horta Sud metroTram – Camp del Túria
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La xarxa mobiMet, dins del PMoMe, incorpora (i reclama) l’execució íntegra del Pla

de Rodalies del Ministeri de Foment, el qual inclou:

• Duplicació i electrificació C-3 fins Buñol

• Duplicació C-1 Cullera – Gandia i prolongació Oliva/Dènia

• Millora infraestructura Línies C5 i C6

• Prolongació Rodalies fins Vinaròs (ja en marxa)

• Actuacions de millora i renovació d’infraestructura i superestructura a totes les línies

• Estacions de València – Parc Central, Aragó, Universitats/ Tarongers i Albal

• Nou túnel passant, finalització entrada Sud, plataforma AVE fins Castelló

El PMoMe afegeix algunes propostes addicionals, com noves parades (Grau,
Benetússer, Pol. Ind. Oliveral, ZAL Aldaia i Parc Sagunt II) i un nou
pla de serveis. Amb el nou pla de servei i el túnel passant, València comptarà amb

un bucle intern de Rodalies que permetrà als municipis del nord, sud i oest
metropolitans i externs arribar al seu destí final sense
necessàriament transbordar al centre en València Parc Central – Estació

del Nord.

Xarxa de Rodalies integradora de la 
conurbació Castelló-València-Xàtiva-Gandia/Oliva
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Oliva/Dènia – València 
Bucle D

Oliva/Dènia – València Bucle D



1 Nova estació Albal

2 Nova estació Beniparrell

3 Nova estació Pol. Ind. Oliveral

4 Nova estació ZAL Aldaia

5 Nova estació Universitats

6 Nova estació Aragó

7 Nova estació Grau

8 Nova estació Parc Sagunt II

1

2

3
4

5 9 Nova Estació Parc Central

6

7
9

8
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VISIÓ FINAL
Proposta Xarxa mobiMet
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VISIÓ FINAL
Línies i serveis

L8

L14

L15 Nueva Fe – Sant Joan
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Mobilitat motoritzada
alimentadora del transport públic



El vehicle privat deu servir com a mode de transport per a arribar al transport públic
en aquelles àrees metropolitanes on el servei de transport públic li es difícil arribar.

Es per això que, dins de la xarxa mobiMet, es proposa el foment dels Parks & Ride

que faciliten l'accés al transport públic a les persones que resideixen en zones
allunyades de les parades i estacions, dissuadint-los així d'utilitzar el vehicle privat per
a fer la part més llarga del seu desplaçament interurbà.

En total, l’àrea metropolitana de València comptarà amb 35 nous Park & Ride
junt a estacions de transport públic actuals i futures. Del total

d’estacions, 25 es trobaran properes als punts d’origen de la mobilitat metropolitana
mentre que 10 es situaran a l’entorn perifèric de la ciutat de València.

Aquests estacionaments seran gratuïts i comptaran amb un disseny accessible
i segur, amb vigilància constant i protecció de les inclemències
climàtiques, així com instal·lacions d’electrolineres i aparcaments
per a bicicletes, patinets i qualsevol mode de mobilitat personal que pugui

aparèixer en un futur pròxim.

Tot això amb l’objectiu de reduir el nombre de vehicles en les carreteres
metropolitanes, reduint el nombre de desplaçaments i els kilòmetres recorreguts en
modes motoritzats i, per tant, el nombre d’emissions contaminants.

©Autobild

Per una intermodalitat del vehicle privat amb 
el transport públic – Nous Park & Ride
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ZAL AldaiaZAL Aldaia
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6
PRINCIPALS MILLORES



6. PRINCIPALS MILLORES
Millores aconseguides amb la nova xarxa de transport públic metropolità

• Amb la implementació de la nova xarxa de transport públic metropolità

s’incorporen a la xarxa de transport públic d’alta
capacitat i qualitat a més de 110.000 habitants que hui

en dia només disposen de servici d’autobús.

• Es garanteix un accés directe als principals centres atractors de viatges (o
amb un màxim d’un transbordament) a la majoria dels municipis de l’Àrea
Metropolitana.

• Els temps d’accés al centre de València no arribaran als 30 minuts en
transport públic, des dels municipis de la primera corona.

• Amb la visió de futur tots els municipis de la primera i
segona corona metropolitana tindran connexió amb
metro.

• Tots els municipis de l’Àrea Metropolitana estaran connectats als
principals atractors de viatges amb un màxim d’un transbordament.

• La freqüència en hora punta arribarà als 3 minuts fins
Torrent, 6 minuts fins Rafelbunyol, Paterna, Montcada
i Silla, i 12 minuts a la resta del AM.

• S’aconseguirà augmentar el número de passatgers en transport públic en
més d’un 30% i es disminuirà l'ús del vehicle privat en vora 220.000
desplaçaments al dia.

• Integració de la multiplicitat de títols de transport
mitjançant un sistema tarifari únic baix una única
targeta que permetrà viatjar a un mateix lloc a un mateix cost,

independentment del mode de transport elegit, bonificant la
intermodalitat entre els diferents modes de transport públic metropolità.
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Torrent

Xirivella

Picanya

Centre VLC

Parc Tecnològic Sedaví

Catarroja

Paterna

Manises

Rafelbunyol

Alaquàs

Burjassot

Aldaia
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Torrent

Xirivella

Picanya

Centre VLC

Parc Tecnològic Sedaví

Catarroja

Paterna

Manises

Rafelbunyol

Alaquàs

Burjassot

Aldaia

Interval de pas en hp (min)

> 12 min

[7,5 – 12] min

[6 – 7,5] min

[3,75 – 5] min

3 min

S’incrementarà notablement l’oferta de transport públic d’alta capacitat.



Torrent

Xirivella

Picanya

Centre VLC

Parc Tecnològic Sedaví

Catarroja

Paterna

Manises

Rafelbunyol

Alaquàs

Burjassot

Aldaia 3
min

5
min

5
min

6
min

6
min

6
min

6
min

3
min

6
min 6

min

6
min

3
min

6
min
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Torrent

Xirivella

Picanya

Centre VLC

Parc Tecnològic Sedaví

Catarroja

Paterna

Manises

Rafelbunyol

Alaquàs

Burjassot

Aldaia

Tiempos de acceso

< 5 min

[5 - 10] min

[10 - 20] min

[15 - 25] min

[25 – 35] min

[35 – 45] min

[45 – 60] min

> 60 min

Situació actual
Temps de recorregut al 

centre de València

Els temps d’accés als principals centres atractors de l’Àrea Metropolitana es reduïran



Torrent

Xirivella

Picanya

Centre VLC

Parc Tecnològic Sedaví

Catarroja

Paterna

Manises

Rafelbunyol

Alaquàs

Burjassot

Aldaia -3
min

-15
min

-15
min

-3
min

-3
min

-15
min

-2
min

-2
min -5

min

-15
min

-2
min

-5
min

Situació amb xmobiMet
Temps de recorregut al 

centre de València
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Torrent

Xirivella

Picanya

Parc Tecnològic Sedaví

Catarroja

Paterna

Manises

Rafelbunyol

Alaquàs

Burjassot

Aldaia

Campus Tarongers

Tiempos de acceso

< 5 min

[5 - 10] min

[10 - 20] min

[15 - 25] min

[25 – 35] min

[35 – 45] min

[45 – 60] min

> 60 min

Situació actual
Temps de recorregut al 
Campus de Tarongers

Els temps d’accés als principals centres atractors de l’Àrea Metropolitana es reduïran



Torrent

Xirivella

Picanya

Campus Tarongers

Parc Tecnològic Sedaví

Catarroja

Paterna

Manises

Rafelbunyol

Alaquàs

Burjassot

Aldaia -10
min

-30
min

-30
min

-5
min

-5
min

-20
min

-5
min

-10
min -18

min

-20
min

-10
min

-18
min

Situació amb xmobiMet
Temps de recorregut al 
Campus de Tarongers
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Nombre de desplaçaments per mode de transport
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Canvi esperat en el repartiment modal de l’Àrea Metropolitana de València



Repartiment modal
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7
INVERSIÓ PREVISTA



6. INVERSIÓ PREVISTA
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Finalització Línia 10 (+material mòbil) 89,50 M€

Ampliació i millora xarxa metro 983,80 M€

Ampliació xarxa tramvia 69,30 M€

Implantació nova xarxa “metroTram” 491,45 M€

Implantació Bus-VAO a la CV-35 22,60 M€

Inversió de la Generalitat en 1.761,57 M€

Inversió prevista per l’Estat
(Pla Rodalies, Operació Parc Central i Bus-VAO CV-21)

4.376,56 M€

Inversió necessària total PMoMe 6.266,22 M€

Nous itineraris ciclistes i de vianants 56,02 M€

Nous estacionaments dissuasius (P+R) 52,90 M€

Inversió prevista en el Pla Bàsic de Mobilitat de València 128,09 M€
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Per presentar qüestions, al·legacions o qualsevol tipus de consulta respecte a
la xarxa mobiMet i el PMoMe (Pla Metropolità de Mobilitat), es pot posar en
contacte a traves del correu:

pmomevalencia@gmail.com
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