
 
 
INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA - PROPOSTES  

PROPOSTA Núm. 18 – PLAYA ADAPTADA A PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA   

Entitat/Individual INDIVIDUAL  

Ubicació MIAMI PLATJA   

Valoració económica proposada  - 

Impacte/Objectiu MOBILITAT REDUIDA/GENT GRAN  

 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
Son muchos los mayores del municipio que han dejado de ir a la playa por su edad y también hay personas con 

minusvalía que para ellos ir a la playa es imposible. Adaptar una playa con accesos adecuados, parquing y la 

logística necesaria en la playa podrían dar solución para seguir disfrutando la . Un buen acceso adaptado con 

pasarela hasta el mar, agentes cívicas que proporcionen ayuda y el material necesario haría posible que disfrutar 

de un día de playa no estubiera privado para ellos por ser inaccesible. La única parte de playa Cristal que es con 

acceso cercano y de rampa es la playa donde actualmente han hubicado la estación náutica, pero este verano no 

había pasarela hasta el mar con lo cual no se podía acceder hasta la orilla, así que pienso que sería un dinero bien 

invertido y necesario. 

 RESOLUCIÓ 
ACCEPTADA ☒                  DENEGADA ☐    PENDENT ☐ 
Acceptada amb modificacions ☐            Denegada per repetició ☐ 

 COMPLIMENT DE CRITERIS DEL REGLAMENT 
☒ Legal  
☒ Competència municipal 
☒Concreta i avaluable econòmicament 
☒ Inversió 
☒ Viable tècnicament  
☒ No planteja accions insostenibles 
☒ No planteja accions d’exclusió social 
☒ Interès general 
☒No sobrepassa els límits econòmics  

 VALORACIÓ TÈCNICA 
La Comissió Tècnica determina que aquesta proposta és acceptada, ja que compleix amb els criteris i requisits del 
Reglament de Pressupostos participatius. 
Les platges del municipi que garanteixen el servei per a persones amb mobilitat reduïda són dues: la platja Cristall i 
la platja de la Pixerota. Aquestes disposen de pàrquing reservat per a PMR, de rampes d’accés d’1,80m d’amplada 
fins al límit permès de proximitat a l’aigua, dutxes i rentapeus adaptats a PMR i també el servei d’acompanyament 
al bany, ja sigui amb cadira de rodes i/o crosses amfíbies, que permeten accedir les PMR a l’aigua de bany.  
Les platges del municipi, i de tot el litoral en general, han patit i estan patint molts canvis geogràfics, i cada vegada 
més sovint, els forts temporals, afecten als serveis que hi ha ubicats a la línia de la sorra de la platja i per aquest 
motiu, es fa necessari qüestionar i avaluar tècnicament i pressupostàriament, la possible continuïtat d’algunes de 
les instal·lacions, degut a la inestabilitat de la primera línia costanera. 
Tot i això, si es considera necessari ampliar la dotació d’equipaments per a PMR, caldrà introduir la proposta al Pla 
d’Usos dels Serveis de Temporada 2024 (tràmit octubre 2023), per a poder rebre la resolució d’autorització per a la 
instal·lació de l’equipament sol·licitat (Rampa d’accés a la platja amb peces de llamborda – 25 metres) 
Tanmateix, s’estima oportú aplicar la dotació d’un equipament específic a la platja Cristall, donat que s’estima la més 
accessible, d’un passamans que ajudi a entrar i sortir als usuaris a l’aigua. 
No es podrà incloure en el pressupost el servei de suport de les/els agents cívic/cíviques, donat que no és inversió.  

COST APROXIMAT: 80.000€ (pressupost proposat per la Comissió Tècnica) 

TÍTOL PROPOSAT: MILLORAR ENCARA MÉS, L’ACCESSIBILITAT DE LA PLATJA CRISTALL 
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