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i altres administracions públiques
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QUÈ ÉS EL
PLA FICUS? 

El Pla FICUS és un compromís del teu Ajuntament 
per a organitzar les inversions i actuacions en ma-
tèria d’obres i serveis durant els anys 2022 a 2025. 
Esta actuació va dirigida a fer una previsió de les in-
tervencions que es realitzaran, així com dels nous 
serveis que van a posar-se en marxa. 

Les actuacions del Pla Ficus, organitzades en 5 plans 
diferents, pertanyen a l’Ajuntament però també a la 
resta d’administracions, inclouen finançament eu-
ropeu, així com col·laboració pública i privada.

Este Pla és flexible i anirà actualitzant-se per a res-
pondre adequadament a les necessitats de la nos-
tra ciutat. Et convidem a llegir i descobrir-lo per a 
conéixer quins projectes estan en marxa, quins 
s’han finalitzat i la planificació d’aquells que estan 
previstos per al futur.

Ajuntament de Torrent
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El ‘Pla 200.000’ consisteix en la pavimentació de més 
de 200.000 metres quadrats de vies públiques i s’esti-
ma que s’actuarà en més de 60 carrers. 

Les intervencions es dirigeixen al casc urbà i a les ur-
banitzacions (Vedat, Monte Real, Tros Alt, Calicanto...), 
per a renovar els vials més deteriorats i els que tenen 
més ús.

Estes actuacions específiques es detallaran en succes-
sives publicacions en documents informatius, així com 
mitjançant els canals digitals de l’Ajuntament. 

Import:  3.500.000 €

PLA 200.000
PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES
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El ‘Pla 10K’ consisteix en la construcció i renovació de 10 
quilòmetres d’espais de trànsit peatonals, fonamen-
talment la renovació de les voreres que es determinaran 
atenent a criteris d’ús i estat de conservació. 

Les actuacions renovaran més de 30 carrers i estan dirigi-
des a la intervenció en les àrees més deteriorades per tal 
de garantir l’accessibilitat i el trànsit adequat. Aquestes 
unitats d’actuació es repartiran entre les àrees urbanes i 
les urbanitzacions del municipi (Vedat, Monte Real, Tros 
Alt, Calicanto...).

Estes actuacions específiques es detallaran en successi-
ves publicacions en documents informatius, així com mi-
tjançant els canals digitals de l’Ajuntament. 

Import: 1.500.000 €

PLA 10K
D’ESPAIS PEATONALS
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El Pla d’Espais Urbans d’Estacionament respon al pro-
gressiu procés de recuperació d’espais peatonals, es 
genera per tant la necessitat d’implantar noves àrees 
d’aparcament perimetrals de caràcter dissuasiu. La fi-
nalitat de la intervenció és garantir un trànsit adequat i 
aconseguir els objectius en matèria de mobilitat soste-
nible.

Les intervencions consisteixen en l’habilitació de dife-
rents espais a l’entorn urbà, així com en la intervenció en 
els aparcaments municipals soterrats. 

Import: 500.000 €

PLA D’ESPAIS 
URBANS
D’ESTACIONAMENT 
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Implantació de noves àrees 
d’estacionament dissuasiu 
de vehicles a fi de millorar 
la descongestió del trànsit 
en zones urbanes, especial-
ment en àrees d’alta densi-
tat o barris que es troben 
en un procés de renovació 
i reordenació de les vies 
públiques com al barri de 
l’Alter.

Ajuntament de Torrent

500.000 €
   

Pla d’espais 
urbans 

d’estacionament

Habilitació 
d’aparcament 
en el carrer de 
Sant Nicolau

Adquisició de les parcel·les 
17, 21A i 21 del carrer de Sant 
Nicolau i habilitació per a 
aparcament perimetral de 
proximitat.

Ajuntament de Torrent 

 
C/ Sant Nicolau

Aparcament 
subterrani a 
la Ciutat de 

l’Esport
de Parc Central

Habilitació i posada en marxa de les instal·lacions d’apar-
catment subterrani.

Ajuntament de Torrent  

Complex esportiu Ciutat de l’Esport (Parc Central)
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PLA D’INFRAESTRUCTURES

CÍVIQUES 

El Pla d’Infraestructures Cíviques correspon a una sèrie 
d’intervencions que s’estructuren en quatre eixos: nous 
serveis públics, espais de ciutadania, espais verds i soste-
nibilitat i, per últim, patrimoni històric–cultural. 

Els elements que componen el Pla suposen la implanta-
ció, ampliació i renovació d’una sèrie de serveis i infraes-
tructures que són d’ús directe per part de la ciutadania, 
així com la protecció del patrimoni i l’impuls de la soste-
nibilitat i els espais verds a l’entorn urbà. 

Les actuacions compten majoritàriament amb la parti-
cipació de l’Ajuntament de Torrent mitjançant la cessió 
d’espais municipals, la gestió directa dels projectes o 
l’execució pròpia de les intervencions. 
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NOUS 
SERVEIS 
PÚBLICS 

Inversions que es realitzen per a la prestació de nous ser-
veis públics, generant els espais per al seu desenvolupa-
ment i dotant-los de les prestacions necessàries, es tracta 
majoritàriament de programes de col·laboració interad-
ministrativa.

Nou Centre 
de Salut 

Torrent III

Implantació d’un nou cen-
tre de Salut a Parc Central 
habilitant els locals munici-
pals per a la prestació dels 
següents serveis: consultes 
de medicina general, infer-
meria,  pediatria, inferme-
ria pediàtrica, matrona i 
gimnàs maternal. 

Servici de 
ressonàncies 
en el Centre 

d’Especialitats

Implantació al Centre d’Es-
pecialitats de Sants Pa-
trons d’un nou servici de 
ressonàncies magnètiques 
amb les obres d’habilitació 
de l’espai i amb la recupe-
ració de seccions de l’edifi-
cació.

Generalitat Valenciana

C/ Sants Patrons

Generalitat Valenciana
Ajuntament Torrent

1.824.341 €

C/ Montreal 76
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Projecció i construcció 
d’una edificació per als ju-
tjats del partit judicial de 
Torrent al Parc Central. 

Finançat per la Conselleria 
de Justícia, és l’Ajuntament 

qui aporta el solar i és l’en-
carregat d’executar la uni-
tat d’inversió. La nova edifi-
cació inclourà nous serveis 
d’àmbit jurídic i una millora 
de les condicions actuals.  

 
 

   Generalitat Valenciana
Ajuntament de Torrent

20.829.275 €

Parc Central

Implantació 
de l’Agència 

Valenciana 
de Seguretat 

Ferroviària

Ubicació de la seu i oficines de la nova institució al muni-
cipi de Torrent, disposant-se les instal·lacions adequades 
per al desenvolupament de la seua tasca de servici públic. 

Generalitat Valenciana i Ajuntament de Torrent

340.000 €  

Av. al Vedat, 25

Palau de
Justícia
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Implantació d’un centre de protecció d’animals abando-
nats en col·laboració amb l’Ajuntament de València i en 
execució del conveni subscrit entre les dos institucions.

Ajuntament de València i Ajuntament de Torrent

Junt al Corredor Comarcal

Centre de 
protecció 
d’animals 

abandonats

Actuació promoguda per a 
la implantació d’una nova 
estació d’Inspecció Tècnica 
de Vehicles pública a To-
rrent al Polígon del Mas del 
Jutge. 

Generalitat Valenciana
Ajuntament de Torrent

723.570 €

Ctra. Mas del Jutge

Habilitació d’un local mu-
nicipal per a la implantació 
d’un nou servici de punt 
d’encontre per a famílies 
amb diferents sales adap-
tades.

Generalitat Valenciana
Ajuntament de Torrent

Plaça de l’Era

Punt 
d’encontre 
per a famílies

Estació ITV 
en el polígon 

Mas del Jutge
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Millores en
el Mercat de
Sant Gregori

Redistribució dels espais 
amb la creació d’un àrea 
polivalent per a la realitza-
ció d’activitats comercials, 
d’oci i culturals, així com 
la intervenció en matèria 
d’accessibilitat del Mercat, 
d’instal·lacions sanitàries 
i de millores en la façana i 
elements perimetrals.

Ajuntament de Torrent

189.695 €

C/ Pintor Renau

ESPAIS DE
CIUTADANIA 

Intervencions dirigides a la 
renovació d’espais públics i 
edificis municipals per tal 
de realitzar actuacions que 
impliquen la revitalització 
de diferents àrees i la pres-
tació de serveis públics, 
així com nous espais d’en-
contre. 

Els projectes inclouen així 
mateix la renovació i la ge-
neració d’infraestructures 
educatives, socials i espor-
tives.

Aules de 
formació

al Mercat de 
Sant Gregori

Habilitació als locals del 
carrer 25 d’Abril d’aules de 
formació homologades per 
a l’augment de l’oferta for-
mativa pública de la ciutat, 
amb la renovació dels ser-
veis annexos així com del 
seu equipament. 

Ajuntament de Torrent

303.239 €

C/ 25 d’Abril
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Ajuntament de Torrent

370.000 €

Edificis municipals

Instal·lació 
de nous 

ascensors
a l’edifici 

Metro

Instal·lació de nous as-
censors per a servici de la 
Biblioteca, Centre d’Infor-
mació Juvenil i Espai Me-
tropolità d’Art en l’edifici 
Metro.    

Obres de millora 
d’accessibilitat 

i de sistemes 
contraincendis 

en edificis 
municipals

Execució d’obres per a 
l’acondicionament a estàn-
dards d’accessibilitat i de 
sistemes de protecció con-
tra incendis en els edificis 
municipals.

Ajuntament de Torrent

40.000 €

Ajuntament de Torrent

461.108 €

C/ Federico Maicas  

Instal·lacions 
per a usos socials 

al carrer de 
Federico Maicas

Adequació d’espais per a 
ús per part de les associa-
cions i del teixit social de 
Torrent al carrer de Federi-
co Maicas. 

Ajuntament de Torrent

125.000 €

Edifici Metro

Millora d’espais
destinats

a entitats socials
i associatives

Intervencions en matèria 
d’eficiència energètica, ac-
cessibilitat i millores en lo-
cals municipals destinats 
al desenvolupament de les 
activitats del teixit associa-
tiu.
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Ajuntament de Torrent

1.034.872 €

Millora de la 
climatització 

als centres 
educatius

Millora en les infraestruc-
tures de climatització dels 
centres educatius munici-
pals.

Millores 
d’eficiència
energètica

Actuacions en matèria de 
millora de l’eficiència ener-
gètica i adaptació de les 
condicions de la façana a 
l’entorn històric del Centre 
Municipal de Sant Domè-
nec.

Ajuntament de Torrent
 
278.000 €

C/ Sant Doménec

Generalitat Valenciana 
Ajuntament de Torrent

3.213.423 €

C/ Azorín

Edificant 
CEIP Antonio

Machado

Renovació integral del cen-
tre educatiu que inclou  
noves edificacions i millo-
res en l’accessibilitat.

Desplegament 
de ferramentes 

educatives 
intel·ligents

Aprovisionament d’ele-
ments tecnològics per al 
desenvolupament de les 
tasques educatives pròpies 
de l’Escola d’Adults. 
 

Ajuntament de Torrent

368.465 €
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Ajuntament de Torrent
 
958.008 €

Local per als 
programes 

de la Unitat 
de Prevenció 
Comunitària

Local destinat al desenvo-
lupament dels programes 
de la Unitat de Prevenció 
Comunitària que es pres-
ten a la ciutat de Torrent.

 

Adquisició i
rehabilitació
d’habitatges

Adquisició i rehabilitació 
d’habitatges dins del ca-
tàleg de patrimoni públic.
 

Ajuntament de Torrent

983.609 €

C/ Sant Valerià

Nou centre 
d’atenció a les 

persones

Adquisició i habilitació 
d’un nou centre municipal 
d’atenció a les persones en 
el carrer de Sant Valerià, 
amb l’adequació i equipa-
ment propis del servici. 

Ajuntament de Torrent
 
275.000 €

Parc Central

Edificis de 
vivendes 

per a 
joves

Promoció d’habitatges 
per a joves en règim de 
lloguer en la parcel·la 
municipal de la Plaça 
del Marquesat.

 

Ajuntament 
de Torrent

1.824.341 €

Plaça del 
Marquesat
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Ajuntament de Torrent 

35.000 €

Pol. Anabel Medina  

Rehabilitació del 
rocòdrom
municipal

Renovació de les instal·la-
cions de rocòdrom existent 
amb millora dels elements 
propis. 

Intervenció per a la renova-
ció de les pistes de tennis 
de terra batuda existents 
per tal de reactivar la pràc-
tica esportiva.

Ajuntament de Torrent

25.168 €

Pol. Anabel Medina  

Renovació 
de les pistes 
de tennis del 

Pol. Anabel 
Medina

Nova tanca al 
complex esportiu

Anabel Medina

Actuació de renovació del 
tancat perimetral del Poli-
esportiu Anabel Medina.

Ajuntament de Torrent

83.127 €

Pol. Anabel Medina



17PLA DE FOMENT D’INFRAESTRUCTURES CÍVIQUES, URBANES I SOSTENIBLES

Ajuntament de Torrent

47.795 €

Camp de Futbol
Sant Gregori

Ampliació dels
serveis en Sant 

Gregori 

Renovació integral i am-
pliació dels serveis des-
tinats al públic del camp 
Sant Gregori A, per a am-
pliar-los i adaptar-los a 
persones amb mobilitat re-
duïda, així com el seu acon-
dicionament a mesures in-
novadores i sostenibles.

Nou parc de 
cal·listènia al 
Pavelló del
Toll i l’Alberca

Instal·lació d’un nou parc 
de cal·listènia amb l’am-
pliació dels serveis que ofe-
reix el Complex Esportiu 
del Toll i l´Alberca.

Ajuntament de Torrent

36.300          

Toll i l’Alberca

Nous vestidors 
per als camps 

de futbol de 
Parc Central

Habilitació d’un nou espai 
de vestidors en les instal·la-
cions esportives de Parc 
Central amb els seus ser-
veis associats en l’àrea dels 
camps de futbol.

Ajuntament de Torrent

441.727 €

Parc Central
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Ajuntament de Torrent

706.800 €

Urbanització Bonestar

Ajuntament de Torrent

200.000 € 

Centre 
d’interpretació 

del Reg 
Mil·lenari

Nou espai per a la ciutat 
amb un centre interpreta-
tiu d’un dels elements cen-
trals en la història agrícola 
del municipi i un àrea re-
creativa en l’entorn de l’an-
tic depòsit, al costat de la 
urbanització de Bonestar.

ESPAIS 
VERDS 
I SOSTENIBILITAT

La generació d’espais verds 
a la ciutat i l’aplicació con-
creta d’accions de pro-
tecció del medi ambient 
són els elements que defi-
neixen el capítol. 

Es tracta d’una sèrie d’in-
tervencions de millora 
englobades dins d’una es-
tratègia de sostenibilitat i 
regeneració de les zones 
verdes i boscoses per tal de 
protegir i impulsar una ciu-
tat més ecològica.

Noves 
instal·lacions 

d’àrees 
recreatives i 

biosaludables

Execució en espais públics 
a l’aire lliure de zones per 
a efectuar exercicis gim-
nàstics, cardiosaludables i 
d’entreteniment infantil.
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Renovació integral de la 
zona verda i les àrees de 
joc infantils situades al pe-
rímetre de les vies de Me-
tro-València, generant un 
espai urbà de trobada. 

Ajuntament de Torrent

418.000 €

Renovació de 
la zona verda 

dels carrers de 
Campoamor, 
Estació i Nou 

d’Octubre

Adequació
i renaturalització

del marge 
del barranc

Consolidació del marge del barranc que recau al carrer 
de Sant Lluís Bertran amb la regeneració dels despreni-
ments i la naturalització de l’àrea.
 
 Ajuntament de Torrent 

 128.000 € Barranc de l’Horteta

Regeneració 
de la plaça

i zona verda
Sant Lluís Bertran

Renovació de l’espai comprés entre els números 18 i 28 
del carrer de Sant Lluís Bertran, actuant en l’espai verd i 
la plaça urbana.

 Ajuntament de Torrent

 178.000 € C/ Sant Lluís Bertran

Consolidació del marge del barranc corresponent a una 
secció del carrer Hort de Soriano amb intervencions de 
seguretat i regeneració dels despreniments.

 Ajuntament de Torrent

 333.000 € Barranc de l’Horteta

Estabilització
del marge

del barranc al 
carrer Hort de 

Soriano

Millores 
en l’àrea 

recreativa 
del Pantà

Intervenció d’estabilització i consolidació de l’àrea i actua-
cions en diferents elements de la zona.

 Ajuntament de Torrent
 
 63.000 € Urb. del Pantà
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Ajuntament de Torrent

692.500 €

C/Gesmiler
C/ Santa Rosa de Llima

Intervenció en la renova-
ció integral de l’espai Plaça 
Concòrdia amb actuacions 
de caràcter naturalitzador i 
paisatgístic en el principal 
accés de la ciutat.

Ajuntament de Torrent
  

200.000 €

Plaça Concòrdia 

Renovació  
de la Plaça 
Concòrdia

Nova línia 
de torres 

antiincendis al 
Vedat

Execució de la fase 3 del 
sistema automàtic de pro-
tecció contra incendis del 
parc forestal del Vedat en 
l’àrea entre els carrers del 
Gesmiler i de Santa Rosa 
de Llima amb l’habilitació 
del depòsit de la zona.

Noves àrees 
de jocs per a 

mascotes

Implantació de noves àrees 
d’esplai caní a l’entorn urbà. 

Ajuntament de Torrent

40.000 €
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La protecció del patrimoni històric-cultural de la ciutat, 
especialment dels Béns de Rellevància Local, implica les 
necessàries intervencions de sosteniment i conservació 
de les edificacions. La protecció i promoció d’aquests 
elements es posa de manifest amb la continuïtat de les 
polítiques de recuperació del patrimoni dels torrentins i 
torrentines.

SOSTENIBILITAT 
DEL PATRIMONI 
HISTÒRIC-CULTURAL

Obres de 
conservació
i restauració 

de la Torre

Habilitació de la Torre 
com a espai museístic 
d’acord amb la seua 
qualificació com a Bé 
d’Interés Cultural del 
Patrimoni Històric, 
amb intervencions de 
caràcter restauratiu 
i protector dels ele-
ments arquitectònics.

 Ajuntament 
 de Torrent

 144.149 €

 Plaça Major



22 PLAFICUS

Recuperació i protecció de les edificacions incloses dins 
del conjunt del Bé d’Interès Cultural, especialment les ac-
tuacions dirigides a la capella i les construccions annexes.

Ajuntament de Torrent

543.098 €

Hort de Trénor

Rehabilitació
del Palauet 

Giner-Cortina

Recuperació de l’immoble declarat Bé de Rellevància Lo-
cal mitjançant la rehabilitació de l’edificació i la recupera-
ció de l’entorn natural i el jardí originaris del conjunt. 

 Ajuntament de Torrent 
 
 534.998 €    Partida de l’Alter

Recuperació del Cine Cer-
vantes per a la implantació 
d’un espai cultural obert al 
conjunt de la ciutadania.

Diputació de València
Ajuntament de Torrent

2.000.000 €

C/ Cervantes

Recuperació 
del
Cine
Cervantes

Restauració 
de les 
edificacions
de l’Hort de 
Trénor
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Actuació sobre els espais urbans 
amb la renovació específica de de-
terminades àrees amb projectes 
concrets que inclouen majoritària-
ment els subministraments, els 
espais peatonals i la pavimentació 
dels vials. 

PLA D’IMPULS 
URBÀ
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Ajuntament de Torrent

33.486 €   

C/ Sanchis Almiñano 
C/ Lope de Rueda

ACTUACIONS 
D’URBANITZACIÓ 

I RENOVACIÓ

Renovació 
d’enllumenat 

públic

Renovació de l’enllumenat 
públic dels carrers Sanchis 
Almiñano i Lope de Rueda.

Urbanització 
de Parc 

Central III
Urbanització del nou barri 
Parc Central III amb la ge-
neració de nous habitat-
ges, vials i zones verdes, així 
com espais dotacionals, via 
quotes d’urbanització.

 
Ajuntament de Torrent

Parc Central

Reurbanització
de Camí Reial
(Fases III i IV) 

Reurbanització de voreres, 
enllumenat públic, arbrat 
i pavimentació en el tram 
final de Camí Reial (des de 
Sant Valerià fins a l’Avingu-
da Genaro Palau).

Ajuntament de Torrent

1.177.938 €

C/ Camí Reial
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 2.565.000 €  Barri de l’Alter

Ajuntament de Torrent

140.000 € 
  
C/ Mariano Puig Yago

Reurbanització
Fase III 

de l’Alter

Renovació integral de diversos carrers del barri històric 
de l’Alter (Sta. Llúcia, Stm. Crist, Manises, Sant Fèlix, Be-
niparrell, Silla, Catarroja, Stma. Trinitat, Sant Blai, Xirivella, 
Sant Gaietà, Sant Pere Màrtir, Sant Onofre i Aldaia).

Ajuntament de Torrent

Ampliació 
d’encreuament 
M. Puig Yago i 

carrer València

Ampliació de la vorera del 
cantó entre els carrers de 
València i M. Puig Yago 
amb la urbanització de l’es-
pai resultant de l’enderroc 
de l’immoble adquirit.

Intervenció d’àmbit inte-
gral en el Casc Antic amb 
la urbanització dels carrers 
Major, Mestre Giner i José 
Iturbi fins al carrer d’Alme-
ria i la calçada del carrer de 
l’Església fins al carrer de 
Sant Domènec.

Ajuntament de Torrent

1.062.315 €

Casc Antic

Urbanització 
dels carrers 

Major, 
Mestre Giner 
i José Iturbi

Ajuntament de Torrent

478.500 €

Casc Antic

Urbanització 
del carrers
d’Alcàsser

i Sant Joaquim

Renovació dels serveis i 
reurbanització dels carres 
així com pavimentació.
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Urbanització 
del carrer de
Sant Miquel

Actuació d’urbanització del 
carrer de Sant Miquel, fo-
mentant la mobilitat soste-
nible i renovant els serveis.

Urbanització 
del carrer de la
Mare de Déu de 

les Angoixes

Ampliació i urbanització de 
la primera secció del carrer 
de la Mare de Déu de les 
Angoixes amb l’adquisició 
i l’enderroc de les edifica-
cions existents. 

Urbanització 
de la plaça de 
Sant Pasqual

Renovació integral de la 
Plaça de Sant Pasqual ate-
nent a criteris de mobilitat 
sostenible i amb la con-
sideració dels esdeveni-
ments públics de la pròpia 
àrea i el seu entorn. 

Ajuntament de Torrent

315.000 €

Plaça de Sant Pasqual

Urbanització del carrer 
de Sant Lluís Bertran

Urbanització del primer 
tram del carrer de Sant 
Lluís Bertran amb la mi-
llora dels espais de trànsit 
peatonals i la incorporació 
dels espais verds en el mar-
ge del barranc.

Ajuntament de Torrent

585.714 €

C/ Sant Lluís Bertran

Ajuntament de Torrent

370.000 € 

C/ Mare de Déu de les 
Angoixes

Ajuntament de Torrent

383.000 €

C/ Sant Miquel
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ACTUACIONS EN MATÈRIA 

DE  MOBILITAT

Nou pont 
del Safranar
Actuació promoguda per 
la Generalitat Valenciana 
amb la finalitat de millo-
rar el trànsit i la connexió 
directa amb el corredor 
comarcal per a la redistri-
bució dels accessos al mu-
nicipi amb elements de 
foment de la mobilitat sos-
tenible.

Generalitat Valenciana

3.599.656 €

Ampliació
del carril bici 
en el polígon

Mas del Jutge

Ampliació i consolidació de 
la xarxa de carril bici, inte-
grant el Mas del Jutge amb 
la xarxa ciclista metropoli-
tana.

Renovació 
de la passarel·la 
de Parc Central

Intervenció de renovació i 
adequació de la passarel·la 
que uneix el Parc Central 
amb l’àrea de la Ciutat de 
l’Esport.

Les intervencions en ma-
tèria de mobilitat tenen com 
a objectiu el foment de la 
sostenibilitat i la millora d’in-
fraestructures dirigides a 
la descongestió del trànsit, 
l’augment de la seguretat i 
la utilització de mitjans de 
transport alternatius. 

Ajuntament de Torrent

330.000 €  

Parc Central

Ajuntament de Torrent

200.000 €   

Polígon Mas del Jutge

  Ajuntament de Torrent
       
        62.667 €

Set noves 
estacions

de recàrrega
ràpida

Instal·lació de set punts de 
recàrrega ràpida per a vehi-
cles elèctrics, augmentant 
l’oferta de mobilitat soste-
nible.
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Redona central 
carretera 

Mas del Jutge

Construcció d’una redona 
central en la intersecció 
de la Ctra. Mas del Jutge i 
el carrer Sabaters per a la 
millora del trànsit rodat i 
l’augment de la seguretat 
vial amb adquisició dels  
espais industrials.

Ajuntament de Torrent

487.000 €

Polígon Mas del Jutge

Redona 
encreuament 
dels carrers 
de Lepanto i 
Camí Cànters

Construcció d’una redona 
per a incrementar la segu-
retat viària en la intersecció 
dels carrers Lepanto, Càn-
ters, Palleter i Vicente Puig.

Ajuntament de Torrent

126.600 €

El Vedat

Ajuntament de Torrent
 

105.747 €

Barranc de l’Horteta

Millora de la passarel·la al 
carrer del Perellonet

Intervenció de millora de la 
passarel·la que dona accés 
des del carrer de Sant Lluís 
Bertran al carrer del Pere-
llonet fins al Polígon del 
Mas del Jutge.
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Construcció de la infraestructura de traspàs de l’autovia 
de la circumvalació (bypass) de l’escomesa d’aigua pota-
ble per a l’eventual generació d’un nou sistema de sub-
ministrament.

Ajuntament de Torrent i propietaris

703.000 €

Punt d’enganxe 
al nou sistema 
de distribució 

d’aigua

ABASTIMENT
D’AIGUA POTABLE

I CLAVEGUERAM
La prestació dels serveis propis de l’Ad-
ministració en matèria de distribució i 
arreplegada d’aigües determina l’im-
puls d’una sèrie d’iniciatives, algunes 
per la via del cofinançament, així com 
el progressiu avanç cap un nou model 
de distribució.

Xarxa interior 
d’aigua potable i 
clavegueram en 
urbanització de 
Monte Hermoso

Execució de la xarxa interior d’aigua potable i clavegue-
ram per a la urbanització de Monte Hermoso.

Ajuntament de Torrent i propietaris

Urbanització de Monte Hermoso

Instal·lació de la xarxa interior per al subministrament 
d’aigua potable i la de clavegueram en la urbanització del 
Pantà.

Ajuntament de Torrent i propietaris

Urbanització del Pantà

Xarxa de 
distribució 

d’aigua 
i clavegueram 

en urbanització 
del Pantà

Nova estació 
depuradora 

d’aigües 
residuals

Construcció de noves línies 
de depuració amb una am-
pliació substancial de la ca-
pacitat de depuració fent 
possible la reutilització de 
l’aigua depurada per a usos 
agraris.

Govern d’Espanya

24.358.248 €     

Partida Séquia 
de Picanya
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1. Pla 200.000 (p. 4).
2. Pla 10K (p. 5).
3. Pla d’espais urbans d’estacio-
nament. (p. 7).
4. Habilitació d’aparcament al ca-
rrer Sant Nicolau (p. 7).
5. Habilitació de l’aparcament so-
terrat a la Ciutat de l’Esport de Parc 
Central (p. 7).
6. Nou Centre de Salut Torrent III 
C/ Montreal 76 (p. 9).
7. Instal·lació del servici ressonàn-
cies en el Centre d’especialitats  
C/ Sants Patrons (p. 9). 
8. Palau de Justícia en Parc Cen-
tral (p. 10).
9. Agència Valenciana de Se-
guretat Ferroviària Av. al Vedat, 25  
(p. 10).
10. Implantació ITV Mas del 
Jutge carretera Mas del Jutge  
(p. 11).
11. Centre de protecció d’animals 
abandonats Junt  al corredor comar-
cal  (p. 11).
12. Punt d’encontre per a famílies 
a la Plaça de l’Era (p. 11).
13. Millores en el Mercat 
de Sant Gregori C/ P. Renau  
(p. 12).
14. Aules de formació al Mercat de 
Sant Gregori (p. 12)
15. Instal·lacions per a usos socials 
C/ Federico Maicas (p. 13)
16. Millora d’espais destinats 
a entitats socials i associatives  
(p. 13)
17. Millora d’accessibilitat i sis-
temes contraincendis en edificis 
municipals (p. 13)
18. Instal·lació de nous ascensors 
a l’edifici Metro Avinguda al Vedat, 
103 (p. 13)
19. Edificant CEIP Antonio Macha-
do (p. 14).
20. Millora de la climatització als 
centres educatius (p. 14).
21. Desplegament de ferra-
mentes educatives intel·ligents  
(p. 14).
22. Millores d’eficiència energèti-
ca (p. 14).
23. Edificis de vivendes per a joves 
Pl.  Marquesat (p. 15)

24. Adquisició i rehabilitació d’ha-
bitatges (p. 15).
25. Nou centre d’Atenció a les per-
sones (p. 15).
26. Local per als programes de la 
Unitat de Prevenció Comunitària 
(p. 15).
27. Renovació de pistes de tennis  
P. Anabel Medina (p. 16).
28. Rehabilitació del rocòdrom 
Anabel Medina (p. 16).
29. Nova tanca al complex esportiu 
Anabel Medina (p. 16).
30. Nou parc de cal·listènia al Pave-
lló del Toll i l’Alberca (p. 17).
31. Ampliació dels serveis en Sant 
Gregori (p. 17).
32. Nous vestidors per als 
camps de futbol de Parc Central  
(p. 17).
33. Centre d’interpretació del 
Reg Mil·lenari Colònia Bonestar  
(p. 18)
34. Instal·lacions d’àrees re-
creatives i biosaludables  
(p. 18).
35. Renovació de la zona verda als 
carrers Campoamor, Estació i Nou 
d’Octubre. (p. 19)
36. Adecuació i renaturalització 
del marge del barranc al carrer Sant 
Lluís Bertran (p. 19)
37. Estabilització marge del 
barranc C/ Hort de Soriano (p. 
19).
38. Regeneració de zona verda 
Sant Lluís Bertran (p.19)
39. Millores en l’àrea recreativa del 
Pantà (p. 19).
40. Renovació de la Plaça Concòr-
dia (p. 20).
41. Nova línia de torres antiincen-
dis al Vedat (p. 20).
42. Noves àrees de jocs per a mas-
cotes (p. 20)
43. Conservació i restauració de la 
Torre Plaça Major (p. 21).
44. Restauració de les edificacions 
a l’Hort de Trénor (p. 22).
45. Recuperació del Cine Cervan-
tes C/ Cervantes (p. 22).
46. Rehabilitació Palauet Gi-
ner-Cortina Partida de l’Alter  
(p. 22).

47. Urbanització de Parc Central III 
(p. 24).
48. Reurbanització de Camí Reial 
(Fases III i IV) (p. 24).
49. Renovació d’enllumenat públic 
(p. 24).
50. Reurbanització Fase III de l’Al-
ter (p. 25).
51. Urbanització del carrers de l’Es-
glésia, Major, Mestre Giner i José Itur-
bi (p. 25).
52. Urbanització del carrers Alcàs-
ser i Sant Joaquim (p. 25).
53. Ampliació de voreres dels ca-
rrers València i Mariano Puig Yago 
(p. 25).
54. Urbanització de la plaça Sant 
Pasqual (p. 26). 
55. Urbanització del carrer Sant 
Lluís Bertran (p. 26).
56. Urbanització del carrer de 
la Mare de Déu de les Angoixes  
(p. 26).
57. Urbanització del carrer Sant Mi-
quel (p. 26).
58. Nou pont de connexió amb el 
corredor comarcal i la ronda del Sa-
franar (p. 27).
59. Renovació de la passarel·la de 
Parc Central (p. 27).
60. Ampliació del carril bici en Mas 
del Jutge (p. 27).
61. Set noves estacions de re-
càrrega ràpida Diverses ubicacions  
(p. 27).
62. Redona central Ctra. Mas del 
Jutge (p. 28).
63. Redona encreuament dels 
carrers Lepanto i Camí Cànters  
(p. 28).
64. Millora de la passarel·la al carrer 
del Perellonet (p. 28).
65. Nova estació depuradora d’ai-
gües residuals Partida Séquia de 
Picanya (p. 29).
66. Punt d’enganxe al nou sis-
tema de distribució d’aigua  
(p. 29).
67. Xarxa interior d’aigua potable 
i clavegueram en urbanització de 
Monte Hermoso (p. 29).
68. Xarxa de distribució d’aigua i 
clavegueram en urbanització del 
Pantà (p. 29).

RELACIÓ D’ACTUACIONS I UBICACIÓ
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ACTUACIONS QUE INCLOUEN
DIVERSES UBICACIONS




