AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 2018

Núm. proposta:

Servei responsable: MEDI AMBIENT
Altres serveis que hi col·laboren: SERVEIS PÚBLICS

NOM DEL PROJECTE: RENOVACIÓ PAVIMENT PASSEIG PLATJA DE FENALS
QUANTITAT MÀXIMA ASSIGNADA: 500.000€

Proposta
Títol: Renovació paviment passeig platja de Fenals
Descripció: El passeig de la platja de Fenals està molt malmès degut a l'acció dels
temporals marítims, pas de vehicles i maquinària,...
La proposta consistiria en renovar íntegrament el paviment del passeig en la seva totalitat,
substituint els actuals panots vermells per altre material més resistent. L'actuació podria
requerir haver de reforçar l'estructura del passeig o fins i tot la col∙locació de pedres
d'escullera per donar consistència al mur de contenció del passeig en els punts on la base
de la solera pot haver‐se erosionat o desplaçat per l'efecte de l'onatge.
Imprescindible per tirar‐ho endavant, tenir autorització (i finançament complementari)
dels òrgans competents de la Generalitat i de l'Estat.
Localització de la proposta
Platja de Fenals

INFORME TÈCNIC
El passeig marítim de la platja de Fenals fou construït l’any 1989, sent el titular de la
concessió administrativa d’ocupació del Domini Públic Maritimoterrestre la Generalitat de
Catalunya.
De forma regular es realitzen tasques de manteniment ordinari, consistents bàsicament en
la substitució dels panots trencats o solts que recobreixen el passeig, així com en la
renovació de les peces de coronament del mur. Això no obstant, presenta un elevat estat
de deteriorament, tant del ferm (panot, vorades,...) com del mur i coronaments d’acabat
d’aquest. El panot s’ha anat malmetent principalment a causa del pes dels vehicles
pesants que, per necessitats del servei, han de circular puntualment damunt d’aquest
paviment: màquines de neteja, camions de càrrega/descàrrega de les instal∙lacions de
temporada, vehicles emprats per al muntatge del mobiliari de platges, ambulàncies, etc.,
així com per efectes dels temporals marítims, que en ocasions han provocat
l’esfondrament de trams de passeig.
Els Serveis Tècnics Municipals l’abril de 2015 van elaborar una memòria per a la renovació
del paviment del passeig de la platja de Fenals, en tota la seva longitud, des de les fites M4
a la M14.
L’actuació consistia en la reparació integral del passeig marítim de la platja de Fenals, amb
la renovació del ferm i del mobiliari existent, per qüestions de seguretat, millora de
l’accessibilitat i d’imatge del municipi. Es preveien diferents actuacions:
‐
Demolició del paviment de panot vermell existent
‐
Formació de base de formigó

‐
‐
‐
‐

Substitució del paviment de la totalitat de passeig (superfície 4.950 m²) per
llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix.
Modificació de les escomeses de clavegueram i tapes.
Renovació de mobiliari: papereres i bancs
Recol∙locació de la rocalla de l’escullera per reforç del mur del passeig (partida
alçada).
Atesa la poca alçada del mur del passeig, seria convenient complementar l’actual
escullera, al llarg del passeig, especialment en aquells trams que queden més
exposats a l’onatge, o que s’han vist afectats per l’acció dels temporals. Aquesta
actuació no quantificada, requeriria de finançament complementari.
Per du i fins assolir l’import màxim disponible

L’execució d’aquesta actuació requeriria de l’obtenció de les autoritzacions dels òrgans
competents de la Generalitat i de l'Estat.

PRESSUPOST ACTUACIÓ:
TOTAL (IVA inclòs) = 497.920,87 €
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