
MODEL D'ELABORACIÓ DE PROPOSTES TAULES DE TREBALL.

PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.

QUÈ? Descripció de la proposta. Accions/actuacions concretes.

Proposta 27 
Millora i augment de les places d’estacionament de mobilitat reduïda al Centre de Salut i a
l’entrada principal del cementeri. 

QUÈ? Justificació de la necessitat.

L'estacionament  de  mobilitat  reduïda  del  Centre  de  Salut  té  al  costat  de  la  porta  de
l'acompanyant  un  fanal  que  no  deixa  obrir  bé  a  porta.  És  difícil  per  a  les  persones  amb
mobilitat reduïda sortir del vehicle, quan ocupen el seient del copilot. A més, no hi ha cap
senyalització vertical d’aquesta plaça.
Són molts els usuaris amb mobilitat reduïda que acudeixen a visita mèdica i  una sola plaça
d’aparcament és insuficient. 
D’altra banda a l’entrada principal  al  cementeri  no hi  ha cap plaça d’aparcament per a les
persones amb mobilitat reduïda. És cert que existeix una plaça a l'altre extrem, però hi ha
famílies amb el nínxol just a l'entrada principal. 

PER A QUÈ? Objectius I resultats. 

L’objectiu és  que  les  persones  amb mobilitat  reduïda  puguen anar  al  Centre  de  Salut  i  al
cementeri  en  igualtat  de  condicions  que  la  resta  dels  ciutadans  per  permetre  la  igualtat
d’oportunitats i no-discriminació i que no siga un handicap l’aparcament. 
Promoure i fomentar l'accessibilitat requereix un compliment estricte de l'actual normativa de
la Comunitat Valenciana.  

PER A QUI? Beneficiaris/àries

Per a tota la gent amb mobilitat reduïda que vaja al Centre de Salut i al cementeri.

COM? Metodologia

 Incorporar les mesures d’adequació necessàries que faciliten l’accessibilitat o participació
d’una persona amb mobilitat reduïda, canviant la plaça d’aparcament del Centre de Salut
a un altre lloc més adient, sense cap fanal ni obstacle que impedisca obrir bé la porta del
vehicle.

 Aplicar la normativa d’accessibilitat, senyalitzant les places amb el símbol internacional
d'accessibilitat en el sòl i un senyal vertical en un lloc visible. 

 Incrementar el nombre de places d’aparcament al Centre de Salut.
 Adequar una plaça d’aparcament a l’entrada principal del cementeri.



QUAN? Temporalització /cronograma

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes6 Mes 7 …
Act. 1 Pintura i 

senyalització 
de les places 
d’aparcament.

Canvi de lloc 
de 
l’aparcament 
del Centre de 
Salut.

Creació d’una 
plaça 
d’aparcament 
a l’entrada del 
cementeri.

…

QUANT? Pressupost


