Sis dels nous carrils bici que el servici de Mobilitat Sostenible posarà a disposició de la
ciutadania a principis del 2019, compten amb la subvenció del Programa Operatiu
FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) de la Comunitat Valenciana
2014-2020 a projectes locals de mobilitat urbana sostenible.
Vicente Sancho Tello-Jerónimo de Monsoriu
Es tracta del carril bici de 630 metres que circularà pels carrers de Vicente Sancho
Tello, Rodríguez de Cepeda, Ramiro de Maeztu i Jerónimo de Monsoriu. Comença des
de l’avinguda d’Aragó en tant que ciclo-carrer -compartint espai amb els vehicles- fins
al carrer d’Aben Al Abbar, on es segrega de la resta de la calçada i passa a ser
bidireccional.
Este carril connecta amb el carril bici d’avinguda d’Aragó, amb el del carrer del Músic
Ginés i amb el ja existent de Jerónimo de Monsoriu cap a Francesc Cubells i Dr. Marcos
Sopena, i molt prompte connectarà també amb el nou carril bici de Dr. Manuel
Candela.
Les obres del mateix s’han adjudicat a l’empresa Pavasal per un import de 154.085,03
euros, i compta amb la subvenció de 71.621,64 euros del Programa Operatiu FEDER a
projectes locals de mobilitat urbana sostenible.
Avinguda del Mestre Rodrigo
El carril bici de l’avinguda del Mestre Rodrigo, entre el carrer de La Safor i el carrer de
Miquel Navarro, s’ha adjudicat a l’empresa Pavasal per un total de 274.997,91 euros i
compta amb 143.136,87 euros de la subvenció del Programa Operatiu FEDER a
projectes locals de mobilitat urbana sostenible.
Té una longitud de 875 metres i suposarà també la creació de tres nous passos de
vianants.
Manuel Candela-Tomás de Montañana
Este carril d’1,75 km connecta l’avinguda de Blasco Ibáñez amb Plaça Europa a través
dels carrers de Manuel Candela i Tomás de Montañana. S’ha adjudicat a l’empresa
Bertolín per un import de 380.346,97 euros i compta amb 206.639,85 euros de
subvenció del Programa Operatiu FEDER.

Marginal esquerra de l’antic llit del riu Túria
Adjudicat a l’empresa Pavasal per un import de 510.936,30 euros i subvencionat amb
221.264,98 euros, este carril bici d’1,28 km connectarà la marginal esquerra de l’antic
llit del riu Túria entre el Pont de les Arts i el Pont de Fusta.
Avinguda de la Constitució
Carril bici d’1,45 km que connectarà la Ronda Nord amb el carrer de Ruaya, adjudicat a
l’empresa Geocivil per un import de 177.628 euros i subvencionat amb 80.642,40
euros.
Avinguda del Regne de València
Carril bici entre la rotonda d’Albereda, passant pel Pont del Regne i tota l’avinguda del
Regne de València fins a la Gran Via Marquès del Túria, 1,40 km adjudicat a l’empresa
Pavasal per un import de 222.574,66 euros i subvencionat amb 78.758,38 euros.

