
MODEL ELABORACIÓ PROPOSTES TAULES DE TREBALL.

PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.

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

MILLORA DE LES CONDICIONS D'ACCESIBILITAT, VISIBILITAT I SEGURETAT 
DELS PASSOS DE VIANANTS

Es proposa que l'Ajuntament execute un pla integral de millora dels guals i 
passos de vianants en general i especialment els situats en els vials més 
transitats de Benicarló i en general aquells que presenten major perillositat.

S'inclouen tres tipus d'actuacions:

1. Millorar la seua accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda i 
invidents:

- S'ampliaran els guals i rampes per a salvar els desnivells dels «bordillos» a
tota l'amplària del pas de zebra, evitant en tot moment l'ample lliure de la 
vorera.

- El traçat dels passos de zebra ha de ser perpendicular a la línia de rastell o
alineació del vial. Es modificaran els pintats en franges obliqües i aquells 
que escometen a les zones corbes de les voreres.

- Eliminar, en la zona de recorregut dels passos de vianants, la col·locació 
d'elements del mobiliari urbà (fanals, papereres, etc.).

- Situar en tots els guals un paviment diferenciador en textura per a 
orientació de persones invidents.

2. Millorar la seua senyalització i visibilitat nocturna per mitjà de:

- La col·locació de fanals específics, tòtem amb detector de presència, 
sistemes de leds en el sòl, etc.

- Millorar el pintat de les franges, que hui en dia, en molts casos, està 
deteriorat i és lliscant en mullat. Es proposa estudiar el disseny de les 
franges zebra, introduint dibuixos d'il·lusió òptica que afavorisca la reducció 
de la velocitat dels vehicles (adjuntem exemples annexos a la proposta).

- Disposar en tots els passos de zebra la senyalització vertical.

- Disposar en tots els passos de vianants de franges botonades en el sòl.

3. Millorar la seguretat, eliminant les places d'aparcament i les àrees de 
contenidors o elements vegetals que, per la seua situació, oculten l'accés 
del vianant al pas de zebra:



- Substituir els cantells rectes dels «bordillos» que conformen els guals per 
formes arredonides de menor perillositat.

PER QUÈ? Justificació de la necessitat.

Molts passos de vianants de Benicarló presenten problemes d'accessibilitat i
seguretat, amb una deficient il·luminació nocturna, sense senyalització 
vertical i sovint amb elements que obstaculitzen la correcta visibilitat del 
vianant des de la calçada. 

La proposta tracta de complir allò que s'ha especificat en el «Pla Municipal 
d'Accessibilitat en l'Urbanisme de Benicarló», així com en els diferents 
manuals de disseny publicats pels organismes públics d'àmbit estatal i 
autonòmic.

Una problemàtica que és necessari solucionar si volem impulsar polítiques 
de promoció comercial i turística, per la qual cosa és imprescindible millorar 
la pròpia imatge paisatgística que com a ciutat moderna i dinàmica volem 
difondre cap a l'exterior.  



ANNEX:
EXEMPLES DE PINTAT DE PASSOS ZEBRA AMB IL·LUSIONS ÒPTIQUES


