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RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2022, del Consell d’Admi-
nistració de l’Autoritat de Transport Metropolità de Valèn-
cia, per la qual es modifica la Resolució d’1 de juny de 
2021, del Consell d’Administració de l’Autoritat de Trans-
port Metropolità de València, per la qual s’estableixen 
les tarifes quilomètriques màximes revisades, el mínim de 
percepció de les concessions de servei públic de transport 
regular de viatgers per carretera de l’àrea metropolitana 
de València i les tarifes aplicables als usuaris i les usuàri-
es. [2022/602]

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2022, del Consejo de 
Administración de la Autoritat de Transport Metropolità 
de València, por la que se modifica la Resolución de 1 de 
junio de 2021, del Consejo de Administración de la Auto-
ritat de Transport Metropolità de València, por la que se 
establecen las tarifas kilométricas máximas revisadas, 
el mínimo de percepción de las concesiones de servicio 
público de transporte regular de viajeros por carretera del 
área metropolitana de València y las tarifas aplicables a 
los usuarios y las usuarias. [2022/602]

El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana aprobado 
por Ley orgánica 5/1982 de 1 de julio, modificada por la Ley orgánica 
1/2006, de 10 de abril, atribuye a la Generalitat, en su artículo 49.15, 
la competencia exclusiva en materia de transporte terrestre dentro de la 
Comunitat Valenciana.

Por su parte, la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de movi-
lidad de la Comunitat Valenciana, en su artículo 39.1, encomienda a la 
Administración la fijación de tarifas máximas aplicadas a los títulos de 
transporte propios de los operadores de servicios públicos de su com-
petencia y el artículo 39.3 contempla la revisión de las tarifas por la 
autoridad del transporte de acuerdo con la evolución de los costes y de 
las circunstancias de la demanda.

Por el artículo 90.1 de la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medi-
das fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de 
la Generalitat, se crea la Autoritat de Transport Metropolità de València, 
en adelante ATMV, como organismo autónomo de la Generalitat, ads-
crito a la conselleria competente en materia de transporte, con el objeto 
de ejercer, en el ámbito territorial del organismo, las competencias en 
materia de transporte público regular de viajeros de la Generalitat y 
las de los municipios que le deleguen sus competencias en materia de 
transporte público, atribuyéndole, entre otras, las funciones de diseño y 
aprobación del régimen tarifario y las relativas a información al usuario, 
publicidad y calidad de los servicios, en virtud de los apartados 5.e) y 
5.h) del artículo 90 de dicha ley.

El artículo 2.e del Decreto 81/2017, de 23 de junio, del Consell, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Autoritat de Transport Metro-
polità de València, indica que una de las funciones de la ATMV es la 
relativa al diseño, la aprobación y la gestión del régimen tarifario de los 
servicios de transporte de su competencia. A su vez según el artículo 
8.1.c del mismo texto corresponde al Consejo de Administración apro-
bar el régimen tarifario de los servicios de transporte público regular 
de viajeros.

A través de la Resolución del 1 de junio de 2021 del Consejo de 
Administración de la Autoritat de Transport Metropolità de València, 
por la que se establecen las tarifas kilométricas máximas revisadas, el 
mínimo de percepción de las concesiones de servicio público de trans-
porte regular de viajeros por carretera del área metropolitana de Valèn-
cia y las tarifas aplicables a los usuarios y las usuarias, se fijaron las 
tarifas aplicables a los billetes sencillos de las concesiones de servicio 
público del área metropolitana de València.

Es objeto de la presente resolución extender el régimen de bonifi-
caciones de las familias numerosas a las familias monoparentales y las 
familias acogedoras en aplicación del Decreto 19/2018, de 9 de marzo, 
del Consell, por el que se regula el reconocimiento de la condición de 
familia monoparental en la Comunitat Valenciana y del Acuerdo del 
Consell, de 12 de marzo de 2010, por los que se promueve la aplicación 
de beneficios y ventajas en el ámbito del transporte competencia de la 
Generalitat a estos colectivos.

Por otro lado, mediante la presente resolución también se fijan las 
tarifas de los trayectos con origen o destino el aeropuerto en 4,80 € para 
los trayectos desde o hacia València y en 2,80 € en los restantes para 
homogeneizarlas con las tarifas que aplica Metrovalencia en los mismos 
recorridos.

Por último, se recoge también en la presente resolución el régimen 
tarifario de la concesión CVV-263 adjudicada en octubre de 2021 tras 
la asunción por parte de ATMV de determinados tráficos que discurren 
en el área metropolitana de València pero que estaban integrados en la 

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana aprovat per 
la Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, modificada per la Llei orgàni-
ca 1/2006, de 10 d’abril, atribueix a la Generalitat, en l’article 49.15, 
la competència exclusiva en matèria de transport terrestre dins de la 
Comunitat Valenciana.

D’altra banda, la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de 
mobilitat de la Comunitat Valenciana, en l’article 39.1, encarrega a 
l’Administració la fixació de tarifes màximes aplicades als títols de 
transport propis dels operadors de serveis públics de la seua compe-
tència, i l’article 39.3 preveu la revisió de les tarifes per l’autoritat del 
transport d’acord amb l’evolució dels costos i de les circumstàncies de 
la demanda.

Per l’article 90.1 de la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures 
fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Gene-
ralitat, es crea l’Autoritat de Transport Metropolità de València, d’ara 
en avant ATMV, com a organisme autònom de la Generalitat, adscrit a 
la conselleria competent en matèria de transport, a fi d’exercir, en l’àm-
bit territorial de l’organisme, les competències en matèria de transport 
públic regular de viatgers de la Generalitat i les dels municipis que li 
deleguen les seues competències en matèria de transport públic, i li atri-
bueix, entre altres, les funcions de disseny i aprovació del règim tarifari 
i les relatives a informació a l’usuari, publicitat i qualitat dels serveis, en 
virtut dels apartats 5.e) i 5.h) de l’article 90 d’aquesta llei.

L’article 2.e del Decret 81/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual 
s’aprova el Reglament de l’Autoritat de Transport Metropolità de Valèn-
cia, indica que una de les funcions de l’ATMV és la relativa al disseny, 
l’aprovació i la gestió del règim tarifari dels serveis de transport de la 
seua competència. Al seu torn segons l’article 8.1.c del mateix text cor-
respon al consell d’administració aprovar el règim tarifari dels serveis 
de transport públic regular de viatgers.

A través de la Resolució de l’1 de juny de 2021, del Consell d’Ad-
ministració de l’Autoritat de Transport Metropolità de València, per 
la qual s’estableixen les tarifes quilomètriques màximes revisades, el 
mínim de percepció de les concessions de servei públic de transport 
regular de viatgers per carretera de l’àrea metropolitana de València 
i les tarifes aplicables als usuaris i les usuàries, es van fixar les tarifes 
aplicables als bitllets senzills de les concessions de servei públic de 
l’àrea metropolitana de València.

És objecte de la present resolució estendre el règim de bonificacions 
de les famílies nombroses a les famílies monoparentals i les famílies 
acollidores en aplicació del Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, 
pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monopa-
rental a la Comunitat Valenciana i de l’acord del Consell, de 12 de març 
de 2010, pels quals es promou l’aplicació de beneficis i avantatges en 
l’àmbit del transport competència de la Generalitat a aquests col·lectius.

D’altra banda, mitjançant la present resolució també es fixen les 
tarifes dels trajectes amb origen o destinació aeroport en 4,80 € per als 
trajectes des de València o cap a València i en 2,80 € en els restants per 
a homogeneïtzar-les amb les tarifes que aplica Metrovalencia en els 
mateixos recorreguts.

Finalment, es recull també en la present resolució el règim tarifari 
de la concessió CVV-263 adjudicada l’octubre de 2021 després de l’as-
sumpció per part de l’ATMV de determinats trànsits que discorren en 
l’àrea metropolitana de València però que estaven integrats en la con-



concesión CVCS-106 cuya gestión corresponde a la Conselleria com-
petente en materia de transportes. Sin perjuicio de lo anterior el régimen 
tarifario de la concesión CVV-263 no experimenta cambios respecto de 
los aplicados anteriormente en aplicación de lo dispuesto por la conce-
sión CVCS-106.

Por todo ello, en ejercicio de la potestad tarifaria atribuida por el 
artículo 90.5.e de la Ley 13/2016, de 29 de diciembre y por el artículo 
2.e del Decreto 81/2017, de 23 de junio, del Consell, previo acuerdo del 
Consejo de Administración en sesión de 24 de enero de 2022, resuelvo:

Primero. Objeto
Constituye el objeto de la presente resolución la modificación de la 

Resolución de 1 de junio de 2021, del Consejo de Administración de la 
Autoritat de Transport Metropolità de València, por la que se establecen 
las tarifas kilométricas máximas revisadas, el mínimo de percepción de 
las concesiones de servicio público de transporte regular de viajeros por 
carretera del área metropolitana de València y las tarifas aplicables a los 
usuarios y las usuarias, como sigue:

1. Todas las referencias a las familias numerosas de categoría gene-
ral se entenderán también hechas a las familias acogedoras y familias 
monoparentales de categoría general. Por su parte, todas las referencias 
a las familias numerosas de categoría especial se entenderán hechas 
también a las familias monoparentales de categoría especial.

2. Se añade lo siguiente en el anexo I

3. Tres. Se añade lo siguiente en el anexo II:

cessió CVCS-106 la gestió de la qual correspon a la conselleria com-
petent en matèria de transports. Sense perjudici de l’anterior, el règim 
tarifari de la concessió CVV-263 no experimenta canvis respecte dels 
aplicats anteriorment en aplicació del que es disposa per la concessió 
CVCS-106.

Per tot això, en exercici de la potestat tarifària atribuïda per l’ar-
ticle 90.5.e de la Llei 13/2016, de 29 de desembre, i per l’article 2.e 
del Decret 81/2017, de 23 de juny, del Consell, amb l’acord previ del 
Consell d’Administració en la sessió de 24 de gener de 2022, resolc:

Primer. Objecte
Constitueix l’objecte de la present resolució la modificació de la 

Resolució d’1 de juny de 2021, del Consell d’Administració de l’Au-
toritat de Transport Metropolità de València, per la qual s’estableixen 
les tarifes quilomètriques màximes revisades, el mínim de percepció 
de les concessions de servei públic de transport regular de viatgers per 
carretera de l’àrea metropolitana de València i les tarifes aplicables als 
usuaris i les usuàries, com segueix:

1. Totes les referències a les famílies nombroses de categoria gene-
ral s’entendran també fetes a les famílies acollidores i famílies mono-
parentals de categoria general. D’altra banda, totes les referències a les 
famílies nombroses de categoria especial s’entendran fetes també a les 
famílies monoparentals de categoria especial.

2. S’afig el següent en l’annex I:

3. S’afig el següent en l’annex II:

Concessió Tarifa
base

Tarifa 
general

Tarifa d’usuari
general aplicable al

bitllet senzill

Tarifa
majors 65 

anys

Tarifa 
d’usuaris 
majors 
65 anys 

aplicable al 
bitllet senzill

Tarifa
família

nombrosa
general

Tarifa d’usuari de 
família nombrosa 

general aplicable al 
bitllet senzill

Tarifa
família 

nombrosa
especial

Tarifa d’usuari de 
família nombrosa 

especial aplicable al 
bitllet senzillo

CVV-263 0,08863 0,09332 0,10265 0,06204 0,06824 0,07090 0,07799 0,04432 0,04875

* * * * *

Concesión Tarifa
Base

Tarifa 
general

Tarifa de Usuario
General Aplicable 
al Billete Sencillo

Tarifa
Mayores 
65 años

Tarifa de 
usuarios 

mayores 65 años 
aplicable al 

billete sencillo

Tarifa
Familia

Numerosa
General

Tarifa de usuario 
de familia 

numerosa general 
aplicable al billete 

sencillo

Tarifa
Familia 

numerosa
Especial

Tarifa de usuario de 
Familia Numerosa 
especial aplicable 

al billete
Sencillo

CVV-263 0,08863 0,09332 0,10265 0,06204 0,06824 0,07090 0,07799 0,04432 0,04875

TARIFES DE SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC REGULAR PERMANENT DE VIATGERS D’ÚS GENERAL PER CARRETERA

Línia Municipi
origen

Municipi
destinació

Parada
origen

Parada
destinació

Tarifa usuari
general

Tarifa usuari
majors 65 anys Tarifa usuari FN Tarifa usuari FN

especial

L-320 Sagunt València Sagunt València 2,80 € 1,85 € 2,10 € 1,50 €

L-320 Sagunt València El Ventorrillo València 3,25 € 2,15 € 2,55 € 1,65 €

L-320 Almenara València Almenara València 3,70 € 2,50 € 2,85 € 1,85 €

L-320 La Vall d’Uixó València La Vall d’Uixó València 4,80 € 3,25 € 3,70 € 2,40 €

L-320 València Sagunt València Sagunt 2,80 € 1,85 € 2,10 € 1,50 €

L-320 València Sagunt València El Ventorrillo 3,25 € 2,15 € 2,55 € 1,65 €

L-320 Sagunt Sagunt Sagunt El Ventorrillo 1,35 € 0,95 € 1,10 € 0,70 €

L-320 Sagunt Sagunt El Ventorrillo Sagunt 1,35 € 0,95 € 1,10 € 0,70 €

L-320 Almenara Sagunt Almenara Sagunt 1,35 € 0,95 € 1,10 € 0,70 €

L-320 La Vall d’Uixó Sagunt La Vall d’Uixó Sagunt 2,05 € 1,35 € 1,55 € 1,00 €

L-320 Almenara Sagunt Almenara El Ventorrillo 1,35 € 0,95 € 1,10 € 0,70 €

L-320 La Vall d’Uixó Sagunt La Vall d’Uixó El Ventorrillo 1,55 € 1,10 € 1,15 € 0,70 €

L-320 València Almenara València Almenara 3,70 € 2,50 € 2,85 € 1,85 €

L-320 València La Vall d’Uixó València La Vall d’Uixó 4,80 € 3,25 € 3,70 € 2,40 €

L-320 Sagunt Almenara Sagunt Almenara 1,35 € 0,95 € 1,10 € 0,70 €



La tarifa del billete sencillo ida y vuelta, IVA incluido, para los tra-
yectos realizados con origen o destino al Aeropuerto de Manises se fija 
en 4,80 € para los trayectos con origen o destino València y en 2,80 € 
el resto de los trayectos.

Segundo. Producción de efectos
La presente resolución producirá efectos a partir del día en el que 

entre en vigor la resolución del Consejo de Administración de ATMV 
por la que se aprueban las tarifas y títulos de transporte de coordinación 
o de integración y de otros títulos propiedad de la Autoritat de Transport 
Metropolità de València que derogue la Resolución de 20 de marzo de 
2020 y sus modificaciones.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejo de 
Administración de la ATMV en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo que establecen los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimien-
to administrativo común de las administraciones públicas. Transcurrido 
dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo, regulado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la 
procedencia del recurso extraordinario de revisión de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 125 y 126 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

València, 25 de enero de 2022.– El presidente del Consejo de Admi-
nistración de la Autoritat de Transport Metropolità de València: Arcadi 
España García.

La tarifa del bitllet senzill anada i tornada, IVA inclòs, per als tra-
jectes realitzats amb origen o destinació a l’aeroport de Manises es fixa 
en 4,80 € per als trajectes amb origen o destinació València i en 2,80 € 
la resta dels trajectes.

Segon. Producció d’efectes
La present resolució produirà efectes a partir del dia en què entre 

en vigor la resolució del Consell d’Administració de l’ATMV per la 
qual s’aproven les tarifes i títols de transport de coordinació o d’inte-
gració i d’altres títols propietat de l’Autoritat de Transport Metropolità 
de València que derogue la Resolució de 20 de març de 2020 i les seues 
modificacions.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, 
podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el Consell 
d’Administració de l’ATMV en el termini d’un mes, comptador des de 
l’endemà de la seua publicació, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment admi-
nistratiu comú de les administracions públiques. Transcorregut aquest 
termini, únicament podrà interposar-se recurs contenciós administratiu, 
regulat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, sense perjudici, en el seu cas, de la proce-
dència del recurs extraordinari de revisió d’acord amb el que estableixen 
els articles 125 i 126 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

València, 25 de gener de 2022.– El president del Consell d’Admi-
nistració de l’Autoritat de Transport Metropolità de València: Arcadi 
España García.

L-320 Sagunt La Vall d’Uixó Sagunt La Vall d’Uixó 2,05 € 1,35 € 1,55 € 1,00 €

L-320 Sagunt Almenara El Ventorrillo Almenara 1,35 € 0,95 € 1,10 € 0,70 €

L-320 Sagunt La Vall d’Uixó El Ventorrillo La Vall d’Uixó 1,55 € 1,10 € 1,15 € 0,70 €

L-320 Almenara La Vall d’Uixó Almenara La Vall d’Uixó 1,35 € 0,95 € 1,10 € 0,70 €

L-320 La Vall d’Uixó Almenara La Vall d’Uixó Almenara 1,35 € 0,95 € 1,10 € 0,70 €

* * * * *

TARIFAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR PERMANENTE DE VIAJEROS DE USO GENERAL POR CARRETERA

Línea Municipio
origen

Municipio
destino

Parada
origen

Parada
destino

Tarifa usuario
general

Tarifa usuario
mayores 65 años Tarifa usuario FN Tarifa usuario FN

especial

L-320 Sagunt València Sagunt València 2,80 € 1,85 € 2,10 € 1,50 €

L-320 Sagunt València Ventorrillo València 3,25 € 2,15 € 2,55 € 1,65 €

L-320 Almenara València Almenara València 3,70 € 2,50 € 2,85 € 1,85 €

L-320 La Vall d’Uixó València La Vall d’Uixó València 4,80 € 3,25 € 3,70 € 2,40 €

L-320 València Sagunt València Sagunt 2,80 € 1,85 € 2,10 € 1,50 €

L-320 València Sagunt València Ventorrillo 3,25 € 2,15 € 2,55 € 1,65 €

L-320 Sagunt Sagunt Sagunt Ventorrillo 1,35 € 0,95 € 1,10 € 0,70 €

L-320 Sagunt Sagunt Ventorrillo Sagunt 1,35 € 0,95 € 1,10 € 0,70 €

L-320 Almenara Sagunt Almenara Sagunt 1,35 € 0,95 € 1,10 € 0,70 €

L-320 La Vall d’Uixó Sagunt La Vall d’Uixó Sagunt 2,05 € 1,35 € 1,55 € 1,00 €

L-320 Almenara Sagunt Almenara Ventorrillo 1,35 € 0,95 € 1,10 € 0,70 €

L-320 La Vall d’Uixó Sagunt La Vall d’Uixó Ventorrillo 1,55 € 1,10 € 1,15 € 0,70 €

L-320 València Almenara València Almenara 3,70 € 2,50 € 2,85 € 1,85 €

L-320 València La Vall d’Uixó València La Vall d’Uixó 4,80 € 3,25 € 3,70 € 2,40 €

L-320 Sagunt Almenara Sagunt Almenara 1,35 € 0,95 € 1,10 € 0,70 €

L-320 Sagunt La Vall d’Uixó Sagunt La Vall d’Uixó 2,05 € 1,35 € 1,55 € 1,00 €

L-320 Sagunt Almenara Ventorrillo Almenara 1,35 € 0,95 € 1,10 € 0,70 €

L-320 Sagunt La Vall d’Uixó Ventorrillo La Vall d’Uixó 1,55 € 1,10 € 1,15 € 0,70 €

L-320 Almenara La Vall d’Uixó Almenara La Vall d’Uixó 1,35 € 0,95 € 1,10 € 0,70 €

L-320 La Vall d’Uixó Almenara La Vall d’Uixó Almenara 1,35 € 0,95 € 1,10 € 0,70 €
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