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Catarroja

3 anys treballant
per Catarroja
              VIL·LA ROMANA          

- Nova estació de Catarroda en 
Avda. Generalitat
- Senyalització de les places d’esta-
cionaent en Avda Generalitat.
- Reordenació del trànsit i noves 
places d’estacionament al C/ Mila-
gros Mir
- 2018: noves places d’estaciona-
ment i reordenació del trànsit al C/ 
Sant Vicent.

 FUMERAL – INSTITUT 

- Nova zona d’estacionament al 
costat del col·legi Larrodé, públic i 
gratuït.
- Nova estació de Catarroda al C/ 
Cristòfol Aguado
- Noves places d’estacionament al 
C/ Emili Ferrer
-  2018: noves places d’estaciona-
ment i reordenació del trànsit a C/ 
Cristòfol Aguado

   XARCO-TRAMVIARIS  

- Nou estacionament al costat del 
col·legi Bertomeu Llorens, públic i 
gratuït.
- Senyalització de les places 
d’estacionament a Ronda Est per a 
optimitzar l’espai públic.
- 2018: senyalització de les places a 
Ronda Nord.

              POLÍGON-PORT    

-  Nova estació de Catarroda al 
Port
-  Reordenació de l’estacionament 
al Camí del Bony i a Senda de les 
Ànimes.
- 2018: carril-bici al Port

HORTETA-VILA CARME

- Noves estacions de Catarroda a 
Vila Carmen i al Poliesportiu
-  Nova entrada al col·legi Jaume I a 
través del parc de Paluzié
- 2018: nova avinguda Diputació i 
nova entrada al col·legi Paluzié a 
través del parc.

                               MERCAT 

- Limitació de trànsit als carrers 
Casetes d’Isidoro i Constitució
- Nova reordenació de l’estacio-
nament a C/ Alqueria i C/ Lluís 
Vives per a guanyar places
- Noves places d’estacionament al 
C/ Francesc Ramon Pastor
-  Hem acurtat els passos de via-
nants per guanyar places d’estacio-
nament..

                      BARRAQUES

- Nou carrer la Reina, ajardinat i 
amb preferencia per a vianants.
- Nova zona d’estacionament al 
Camí Vella de Russafa per als 
usuaris de Renfe.
- Reordenació trànsit als carrers 
Juan Parras, Navarra i Albal.
- 2018: Readequació del túnel del 
carrer Pelayo. 
- Reurbanizatció del carrer de Sant 
Pere.

              RAVAL – PILAR       

- Programa de limitació del trànsit 
“Reviu el Raval “ i de recuperació 
del barri per al veïnat.
- Rebaixa de les tarifes del pàr-
quing de la plaça Major
- Reordenació de l’estacionament 
al C/ Banda de l’Empastre per a 
guanyar places
- 2018: pacificació del trànsit i 
estacionament als carrers Paluzié, 
Torrent i Francisco Llorens

|| MOBILITAT ||
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REBAIXA IMPOST DE CIRCULACIÓ PER ALS 
VEHICLES ELÈCTRICS I HÍBRIDS

Des de 2016 els vehicles elèctrics i híbrids matriculats a Catarroja tenen una bonifica-
ció del 50% en l’Impost de Circulació municipal.

 

CARRER A CARRER

El programa municipal Carrer a Carrer ha inspeccionat més de 40 vies públiques des 
que es va posar en marxa i ha eliminat centenars de pilons i obstacles de les voreres 

del poble per fer-les més accessibles per a totes i tots. 
En 2018 continuarem treballant!

DE CATARROJA A VALÈNCIA EN BICI

La instal·lació d’una estació intermodal ja permet als usuaris de Catarroja anar en bici 
a València: en la Creu Coberta es deixa la bicicleta de Catarroda i allí mateix s’agarra 

una de Valenbisi. I a continuar pedalant!

REBAIXA DE PREUS DE GUAL I LA POSSIBILITAT 
D’ESTACIONAR DAVANT D’UN GUAL

Enguany el preu del gual individual ha abaixat vora un 10% i hem introduït la possi-
bilitat de permetre l’estacionament d’un tercer davant del gual per optimitzar l’espai 

públic en aquells carrers on hi ha problemes d’aparcament.

CATARRODA PER A TOTS ELS PÚBLICS

Volem incentivar el transport en bici per Catarroja i amb eixa finalitat 
hem posat el servici de bicicletes a disposició de Protecció Civil i funcionaris 

d’altres administracions.

2018: CANVI D’ESTACIONAMENT SEMESTRAL

Després de realizar una consulta ciutadana, en juliol deixarem el canvi mensual d’es-
tacionament que tants problemes de mobilitat provoca i instaurarem el canvi semes-

tral, de forma que només es faran dos canvis a l’any. Així, evitarem les sancions i els 
inconvenients que suposava fer 12 canvis a l’any.

2018: NOUS CARRERS-BICIS QUE CONNECTEN ELS
BARRIS

Al llarg de 2018 posarem en marxa nous itineraris de carrers-bicis dins de Catarroja 
que connecten els barris i afavorisquen una mobilitat sostenible i alternativa per als 

desplaçaments interurbans.

2018: INSTAL·LACIÓ DE TRES PUNTS DE CÀRREGA PER 
A VEHICLES ELÈCTRICS

L’Ajuntament de Catarroja invertirà 25.652 euros en la instal·lació de punts de càrrega 
per a vehicles elèctrics. Comptarem amb una electrolinera amb tres punts on poder 

carregar els vehicles. Se situarà entre l’avinguda Rambleta i la nova avinguda Diputa-
ció i es proposa com una de les millores previstes per a la nova avinguda.


