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PROPOSTA: 1.2 POSAR A CARCAIXENT 
EN “EL MAPA” 

 
(1º ESBORRANY 24-10-2.018) 

 
 
Síntesi del projecte: 

 Senyalització de l'accés a Carcaixent des de l'autovia A7 
 En la pròpia autovia A7 (xarxa estatal) 
 En les carreteres de la Generalitat Valenciana 

 
 
 
 
ACCIONS A REALITZAR 
 
Preparar dos annexos per a la petició a “Carreteres de l'Estat” i “Carreteres de la 
Generalitat”: 

 Fer els recorreguts des de l'A7 a Carcaixent 
 Des del Nord i des del Sud 

 Fer fotos de tots els senyals 
 Les corresponents a la xarxa de l'Estat 
 Les corresponents a la xarxa de la Generalitat 

 Efectuar els dos annexos 
 Els senyals existents, la seua situació i el que diuen 
 El que han de dir incloent a Carcaixent 

 Es precisa 
 Un conductor (amb cotxe) i un fotògraf (amb cámera digital) 
 Redactors dels annexos 

 
Esbrinar els tècnics i responsables de l'aprovació: 

 De les dues xarxes de carreteres 
 Director General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana: 

Carlos Domingo Soler (Borriana, ECCP-UPV, exprofessor ETSECCP) 
 Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad 

Valenciana: Ismael Ferrer Domingo (Orihuela, ECCP, professor associat 
Dpto. Ingeniería e Infraestructura de los Transportes UPV) 

 Anar a parlar amb ells, presentar-los els annexos, convéncer-los 
 Veure la forma més ràpida i efectiva que es duga a terme 

 
Esbrinar els polítics responsables de l'aprovació: 

 De les dues xarxes de carreteres 
 Anar a parlar amb ells, presentar-los els annexos, convéncer-los 
 Veure la forma més ràpida i efectiva que es duga a terme 

 
Petició per part de l'Ajuntament: 

 Aprovació pel ple municipal 
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 Efectuar la petició 
 Tindre en compte el que s'ha dit pels tècnics responsables 

 
URGÈNCIA: 

 Atés que Guadassuar ha demanat la seua incorporació en la senyalització 
d'accés per l'eixida de L’Alcudia Centre, és necessari MÀXIMA rapidesa 
perquè s'incloga també a Carcaixent abans que estiguen realitzats i 
col·locats els nous cartells 


