"NORMA UNE 170001. ACCESSIBILITAT UNIVERSAL
La certificació de l'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL en les nostres platges:
Una platja per a tots

"Este certificat es va obtindre per primera vegada al juliol del 2008 gràcies a la implantació d'un
Sistema de Gestió segons la Norma UNE 170001-1:2007 D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL,
sent la primera vegada que s'atorgava este certificat a unes platges españoles, en les platges
LA MALVA-ROSA I EL CABANYAL
Anualment i fins a l'actualitat les auditories de seguiment i renovació del certificat han sigut
superades amb èxit, verificant la validesa i viabilitat del Sistema de Gestió"
"El sistema aconseguix a totes les activitats realitzades sobre les platges, des de l'ús de les
mateixes , fins a tots els servicis oferits en elles, tant per a assegurar la seua conservació com
per a oferir als usuaris, ciutadans i visitants, la màxima satisfacció en l'ús i gaudi de les platges.
Per això, el sistema de gestió aconseguix a tots els servicis implicats, com són: neteja,
manteniment d'instal·lacions, socorrisme i vigilància. A més, s'inclouen les concessions,
esdeveniments, activitats, projectes i programes que puguen realitzar-se en les platges."
"La renovació d'este certificat suposa, per a l'Ajuntament de València, un reconeixement al gran
pas aconseguit en la millora de l'Accessibilitat en les platges, que va començar el seu camí en
este treball de ruptura de barreres arquitectòniques ja fa anys, en 1997, quan València va ser
pionera a Espanya a l'iniciar el PROGRAMA D'AJUDA AL BANY DEL DISCAPACITAT EN LA
PLATJA."
"Des de 1997 fins a l'actualitat hem aconseguit desenrotllar el programa d'ajuda al bany en els
punts accessibles de les nostres platges La Malva-rosa, El Cabanyal, Pinedo , així com en els
punts d'ajuda al bany del Saler i el Perellonet amb l'objectiu de tindre 'Una platja per a todos'."
"L'existència de recursos humans i materials adequats, així com instal·lacions adaptades a
persones amb discapacitat: cadires amfíbies, grues de transferència, elements de flotació,
crosses amfíbies, zona d'ombra reservada per a persones amb discapacitat, aparcaments
adaptats, dutxes llavapeus i fonts adaptades, WC adaptats, informació sobre els servicis de la
platja en sistema braille, han fet de les nostres platges un referent per a qualsevol persona"
"D'esta manera, les banderes d'Accessibilitat Universal, són el distintiu d'unes 'playas per a
todos' i és el primer pas per a aconseguir, any rere any, que tant la platges La Malva-rosa, El
Cabanyal i el seu entorn, així com el passeig marítim amb totes les instal·lacions i servicis que
s'oferixen a l'usuari, puguen ser disfrutats per qualsevol persona, ja que l'ús i gaudi dels béns i
servicis per les persones que formen part de la societat passa obligatòriament per que estos
siguen accessibles a totes elles, amb independència de la seua edat, característiques físiques
o possible discapacitat permanent o temporal."
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"L'OBJECTIU és garantir la igualtat d'oportunitats de tots els possibles usuaris a través del
compliment dels criteris d'accessibilitat universal, que satisfacen els requisits legals i
reglamentaris aplicables i els criteris arreplegats en esta norma d'Accessibilitat Universal per a
facilitar l'accessibilitat a l'entorn."
"L'Ajuntament, per mitjà de la implantació d'esta norma, deu:
1. Establir les mesures necessàries per a garantir que les seues instal·lacions
complisquen uns requisits de referència: REQUISITS DALCO, de manera que
puguen realitzar, sense dificultat ni sobreesforç, totes les accions DALCO: accions
de Deambulación, Confiscació, Localització i Comunicació, i d'esta manera
aconseguir un entorn normalitzat.
2. Dissenyar, implantar, mantindre i millorar un sistema de gestió d'accessibilitat
universal que garantisca que el compliment dels requisits de referència (DALCO)
es mantinga i millore al llarg del temps."
"Com aconseguir un entorn normalitzat i complir els requisits DALCO?:
Para això s'han tingut en compte:
Requisits Deambulación: paviments (uniformitat, lliscament) , espai de maniobra
(dimensions, obstacles, mobiliari, suports o ajudes, seients) , zones de circulació
(dimensions, obstacles, portes, elements de tancament) , canvis de pla (escales,
rampes)
Requisits Confiscació: Accionament, agafe, transport
Requisits Localització: senyalització, altres mitjans de localització
Requisits Comunicació: comunicació NO INTERACTIVA (senyals panells, altres
mitjans gràfics, senyals acústicas...), comunicació INTERACTIVA."
"Dins del PLA D'ACCESSIBILITAT cada any es realitzen les gestions necessàries per a
incrementar els recursos materials i humans.
Estos últims anys s'han consolidat activitats i s'han incrementat els projectes d'accessibilitat en
totes les platges del municipi de València, intensificant-se en les seues platges urbanes, LA
MALVA-ROSA I EL CABANYAL, que es troben entre les platges més visitades de València,
entre altres motius , per la seua proximitat amb el nucli urbà de la ciutat."
"LES BANDERES D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL ONDEGEN EN ELS PALS DE LES
NOSTRES PLATGES LA MALVA-ROSA I EL CABANYAL
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