


Què volem?

Invertir en noves infraestructures per a ampliar la xarxa de metro i tramvia

Millorar les freqüències de pas i el servei de Metrovalencia 
i el TRAM d’Alacant 

Consolidar Metrovalencia i el TRAM d’Alacant com una alternativa real 
a l’ús del vehicle privat



Com ho farem?

Invertint en la construcció de noves línies en l’Àrea Metropolitana 
de València i en l’Àrea Metropolitana d’Alacant

Comprant nou material mòbil i millorant les infraestructures actuals
en determinats punts de la xarxa

Simplificant l'ús del transport públic mitjançant la integració tarifària
i la simplificació dels plans zonals





Ampliacions i noves línies

Ampliació de l’L10 de Metrovalencia per a conectar-la amb la façana marítima

Construcció de la nova Línia 11 que conectarà la futura L10 
des de l’Avinguda del Saler fins a la façana marítima

Construcció de la nova Línia 12 que connectarà el centre de València 
amb l’Hospital La Fe per l’Avinguda Germans Maristes





Milores d’infraestructura

Segon túnel de metro entre Bailèn i Alameda, nova estació en el centre 
de València, connexió de Plaça d'Espanya amb Bailèn i remodelació de Bailèn

Canyons de vianants d’Alacant i Xàtiva per a integrar l’L10 en la xarxa

Bucle del Marítim mitjançant la connexió
de les parades Platja Les Arenes (L4 i L6) i Neptú (L8)









Pla de millora de freqüències

Desdoblament de trams
de via única

A LA XARXA FERROVIÀRIA A LA XARXA TRAMVIÀRIA

Augment de punts
de creuament i d’escapament

Adequació de terminals

Modernització d’enclavaments
i sistemes de protecció de trens

Supressió de passos a nivell

Instal·lació d’escapaments

Perllongació d’andanes tramviàries

Modernització d’enclavaments, sistemas de 
protecció i control de tramvies



Pla de millora de freqüències: metro
Intervals actuals Intervals propostos



Intervals actuals Intervals propostos
Pla de millora de freqüències: tramvia



Nou material mòbil

Compra de 22 nous tramvies per a reforçar el servei i atendre les necessitats
de les futures ampliacions d’FGV

Duplicació de la capacitat: aforament superior a 430 viatgers i viatgeres



Integració tarifària i simplificació

Creació de la nova targeta i els nous títols SUMA per a viatjar en Metrovalencia, 
EMT, Rodalia i MetroBus amb la mateixa targeta

Simplificació de 4 a 2 zones del plànol zonal dels operadors de transport
De l’Àrea Metropolitana de València

Propòsit d’avançar en la integració tarifària per a incloure a altres municipis
que no formen part de l’Àrea Metropolitana de València i amb nova tecnologia





Millora de la intermodalitat

Creació de nous aparcaments protegits per a bicicletes
en l’Àrea Metropolitana de València 

Nous aparcaments dissuasoris al costat d’estacions de Metrovalencia 
de la ciutat de València i de l’Àrea Metropolitana









Línia 9: Benidorm – Dénia 2022

Restablir la circulació ferroviària abans: finals de 2022

Recondicionament dels antics tallers d’FGV a Dénia

Inici d'obres del nou viaducte del Quisi al començament de 2022





Modernització de la Línia 9

Compra de sis nous trens duals ja realitzada

Modernització dels viaductes centenaris d’El Quisi, El Algar i El Mascarat

Remodelació d’andanes, modernització i millora d’accessibilitat





Nova estació Alacant Intermodal

Foment de la intermodalitat entre l’estació d’ADIF i la xarxa del TRAM d’Alacant 

Projecte fonamental per a l’ampliació de la xarxa, el disseny de noves línies
i la millora de freqüències





Integració del transport a les ciutats

Obertura a la mar de l'entorn de l'actual estació de la Marina del TRAM a Alacant

Supressió del pas a nivell i construcció d'un nou pas inferior 
en l’Avinguda de Beniardà a Benidorm

Tranviarització de l'estació de Gata de Gorgos





Ampliacions i noves línies

Nova connexió Sant Joan – Mutxamel 

Nova connexió amb el Barri de La Florida

Perllongació fins a l’Hospital de Sant Vicent

Nova Línia 6 (Alacant Intermodal – Hospital Sant Vicent) 





Integració tarifària i simplificació

Simplificació de la distribució zonal del TRAM d'Alacant de sis a tres zones
i reducció d’un 50% del preu dels viatges a partir de l’estiu del 2022

Ampliació de la zona TAM



Millora de la intermodalitat

Creació de nous aparcaments protegits per a bicicletes a l’Àrea Metropolitana 
d’Alacant propers a estacions del TRAM d’Alacant

Nous aparcaments dissuasoris al costat d’estacions de la ciutat d’Alacant 
i de l’Àrea Metropolitana








