
MODEL D'ELABORACIÓ DE PROPOSTES TAULES DE TREBALL.

PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.

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

Proposta 32 
Senyalització de la prioritat a la rotonda del carrer d'Alcalà de Xivert, cantonada amb Jacinto
Benavente. 

Senyalització de zona escolar al carrer d'Alcalà de Xivert i canvi del pas de vianants. 

QUÈ? Justificació de la necessitat

Hi ha certa confusió en aquesta rotonda, perquè tant els vehicles que hi arriben des del carrer
d'Alcalà com els que ho fan per Jacinto Benavente es troben amb la senyalització de cedir el
pas. 

D’altra banda, el pas de vianants al carrer Alcalà està massa prop de la rotonda i actualment
passen molts xiquets i xiquetes que van a l’escola Àngel Esteban.

PER A QUÈ? Objectius i resultats

L’objectiu principal és que no hi haja confusió en incorporar-se a la rotonda i d’aquesta manera
evitar un gran nombre d’accidents i que el trànsit siga més fluid.

També que els xiquets i xiquetes que van a l’escola no corren cap risc.
 

PER A QUI? Beneficiaris/àries

Per a tota la gent que condueix un vehicle.

Per als vianants del carrer d'Alcalà de Xivert.

COM? Metodologia

Demanem que es col·loque el senyal de “Vostè no té la preferència” per als vehicles que han
d’accedir a la rotonda per Jacinto Benavente. 

També que el pas de vianants del carrer d'Alcalà de Xivert no estiga tan a prop de la rotonda i
es pose una mica més lluny.

I que es senyalitze com a zona escolar aquest carrer.



QUAN? Temporalització /cronograma

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 …
Act. 1 Eliminar els dos 

senyals de 
“Cediu el pas” i 
col·locar el de 
“Vostè no té la 
preferència” a 
Jacinto 
Benavent.

Senyalitzar com 
a zona escolar el 
carrer d'Alcalà 
de Xivert.

Posar més lluny 
el pas de 
vianants del 
carrer d'Alcalà 
de Xivert.

…

QUANT? Pressupost


