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Proposta de adaptació d’un sector de la platja de Coma-ruga 
Justificació de la proposta. 
 

La present proposta es basa en el treball ja iniciat  sobre la 
supressió de barreres arquitectòniques en el Municipi d’El Vendrell. 

 
La sol·licitud del Regidor, Sr. Pérez, de polítiques de igualtat del 

Ajuntament del Vendrell, sobre la conveniència de que un sector de la 
platja de Coma-ruga es converteixi en un sector adaptat a les diferents 
discapacitats, representa un repte per al Patronat de la Fundació, que 
està compromès en cooperar en el camp de supressió de barreres 
arquitectòniques. 

 
El fonament ètic  d’aquesta acció, emana de la mateixa proposta i 

dels estatuts de la nostra Fundació. 
 
Respecte als fonaments legals, aquests es troben perfectament 

recollits. En primer lloc, la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, 
que en el article 2 obliga als Ajuntaments a elaborar plans i consignar 
partides pressupostaries en cada exercici. En segon lloc, tenim el 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, 
de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat, que 
recull  àmpliament l’àmbit d’aplicació i en el que es cita textualment l’ 
urbanisme i les seves barrares arquitectòniques (BAU), definint així 
mateix tan a les persones que hi ha que considerar com els espais 
adaptats, practicables i convertibles. En el article 7, les platges queden 
enquadrades dintre de la seva definició, ja que son espais lliures d’us 
públic, que formen part del propi domini públic. En el article 12, obliga 
als Ajuntaments a anar adaptant progressivament tots els espais 
públics i, en conseqüència, les platges també. Per últim i sense més 
consideracions, en el article 13 ens remet  als annexos, en els que 
s’analitzen les condicions dels espais per a ser adaptats. 
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Memòria. Administració sol·licitant de la cooperació.  
 

L’Administració sol·licitant de la cooperació és l’Ajuntament del Vendrell, 
amb domicili a Plaça Vella, 1, de la mateixa vila, amb NIF P 4316500. Aquesta està 
representada a l’acte de sol·licitud de cooperació pel Regidor de Polítiques 
d’Igualtat, el Sr. Fernando Pérez. 
 
Memòria. Redacció de la proposta. 
 

La redacció de la proposta la realitza la Fundació Privada TARRAGONA 
UNIDA, amb seu social a l’Av. President Macià, 6, de Tarragona. La Fundació està 
integrada fonamentalment per persones del col·lectiu professional Arquitectes 
Tècnics i d’Aparelladors de la província de Tarragona. 
 
Memòria. Coordinador del Projecte del Patronat de la Fundació. 

 
El membre del Patronat de la Fundació Privada Tarragona Unida encarregat 

de la coordinació pels projectes, és el Sr. Lluís Morales Ibarz, amb NIF núm. 
40.639.926 F. 

 
Memòria. Cooperants en la redacció de la Proposta. 
 

El cooperant en la redacció de la proposta és : 
Ramon Valls Bausá. Arquitecte Tècnic 
c. Sant Magí, 3. El Vendrell 
 

Memòria. Descripció de la sol·licitud de la proposta. 
 

El Regidor Sr. Pérez, assenyala la necessitat de adaptar un tram de la platja  
per a la gent amb diferents discapacitats ( mobilitat reduïda, cecs i, en general, per 
a la gent gran) que necessita espais accessibles, sense barreres arquitectòniques i 
que els permetin,  gaudir d’aquest  espai lliure al us de la ciutadania en general. 

 
Memòria. Localització de l’emplaçament de la proposta. 
 

El sector de la platja que el Sr. Pérez indicà es el que hi ha entre el accés al 
port  esportiu de Coma-ruga i el riu actualment canalitzat. 
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Memòria. Objecte de la Proposta. 
 

L’objecte de la proposta és aconseguir que el sector de la platja de Coma-
ruga, assenyalat  por el Regidor Sr. Pérez, es faci  una adaptació pràctica segons el  
Decret 135/1995. 

 
En la proposta, ens proposem  que en aquesta zona, suficientment amplia i 

amb diversos sectors, es puguin  desenvolupar les lògiques activitats d’una zona de 
platja, com son: prendre el sol i  banyar-se les persones amb diferents 
discapacitats, especialment amb limitacions de mobilitat, si bé el col·lectiu de cecs i 
el sords també son objecte de la proposta.  Però, a més a més d’aquests col·lectius, 
haurem de considerar com persones amb limitació  de moviment a la gent gran que 
té dificultats en el seu desplaçament. 

 
Per tant, per a atendre correctament  a tots els col·lectius indicats, 

haurem, també d’adaptar l’entorn pròxim, ja que s’hauran  de crear aparcaments 
adaptats i un espai urbà  també adaptat. Igualment s’haurà  de dotar de serveis 
bàsics com: senyalització, balisament , etc., per a que tots els usuaris tinguin la 
capacitat, amb la informació adequada, de poder gaudir de l’entorn sense  auxili 
personal específic.  

 
 

Memòria. Somera descripció executiva de la proposta. 
 
La proposta presenta quatre  aspectes generals, que son: 
 

1. Zona de vial que dona accés a la platja. 
2. Zona de platja. 
3. L’actual canalització  del riu. 
4. El mar. 

 
Respecte al vial que dóna accés a la platja, es proposa adequar millor les 

places de aparcament per a discapacitats, ubicant-les més pròximes a l’accés i 
millorant  la seva senyalització i utilització, amb l’afegit d’un gual  entre les dues 
places. 
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En quant a la zona de platja es proposa, en primer lloc, utilitzar més 

racionalment el que ja existeix en la zona actualment. S’informarà als usuaris 
mitjançant una maqueta en metacrilat i retolat amb el sistema braille, de la ubicació 
dels serveis de que es dota al sector. Es disposarà d’una passarel·la apta per a l’ús 
de cadires de rodes, i també per a  vehicles, que permeti l’accés fins  el mar i altres 
zones del sector de la platja. S’adequarà una zona de serveis, situant les cabines 
sanitàries W.C.  actuals més a prop de les dutxes ja  existents, i  complementant     
l’ àrea amb un vestuari adaptat a les necessitats.  
Pròxim al solarium previst es, posaran  dues cadires especials amfíbies per a l’ús de 
persones amb mobilitat reduïda, de forma que amb aquestes cadires poden accedir 
al mar, sempre en companyia d’un monitor. L’àrea de solarium es dota d’una dutxa de 
forma que abans de canviar de la cadira  amfíbia a la pròpia, poden dutxar-se. 
L’àrea de serveis es proposa pròxima a l’accés de la platja, on ja existeix  un servei 
de bar, que també està a prop del riu, de forma que es  pugui utilitzar el bar amb  
total autonomia. 

 
En relació a la canalització del riu, es proposa realitzar una rampa d’accés 

amb  una pendent menor del 8 %, que finalitzi en una llosa de formigó submergida, 
preparada per a no relliscar, que permeti un agradable accés a qualsevol persona i la 
possibilitat d’accés mitjançant les cadires  amfíbies a las persones amb mobilitat 
reduïda. Dintre de l’aigua es proposa realitzar unes grades que quedin submergides i 
permetin descansar assegudes  en les mateixes. A més a més es proposa adequar un 
sector de vorera  que permeti el trànsit de persones, amb mobilitat reduïda, fins el 
primer pont que dóna accés a l’altra banda del riu, on existeix un àrea de jocs de 
petanca. 

 
En darrer terme, amb relació al mar, es proposa crear un carril de nedadors 

cecs. Per això disposaran d’un carril de 50 metros de longitud, balisat de forma que, 
amb la informació de que disposin, puguin saber clarament si estan nedant cap a 
l’interior del mar o cap a la platja, i a més a més coneixeran la distancia de la platja 
en la que es troben. 
_____________________________________________________________ 
Redactada la proposta en Tarragona, a 24 de novembre del 2003. 
 
 
 
 
 
 
Signat pel Patronat de la Fundació Tarragona Unida. Sr. Lluís Morales 


