
 
 

 

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 2016 

 

 

 

Servei responsable: Medi Ambient 

            Altres serveis que hi col�laboren: Patrimoni cultural – Lloret Turisme    

                                                          Consell Comarcal de la Selva 

 

 

NOM DEL PROJECTE: Adequació dels camins veïnals com ruta verda 

NOM DEL BARRI: ZONA CENTRE 

QUANTITAT ASSIGNADA AL BARRI: 42.671,61€ 

 



 
Proposta veïnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localització de la proposta 

 

 

INFORME TÈCNIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

Adequar els camins veïnals de la zona de Roca Grossa com a rutes 

verdes 

Descripció: Adequar els camins veïnals de la zona de Roca Grossa que comuniquin carrers, 

zona perimetral i connexions amb altres zones com Mas Baell, Can Ribalaigua, Serra Brava 

i limítrofes. Aquests camins es podrien adequar com a rutes verdes, fer-hi miradors, 

instal·lar fonts i abeuradors per a gossos, parcs infantils i marquesines amb ombra, zones 

d’escalada, nòrdic walking, etc. Els camins s’haurien de senyalitzar i promocionar com 

activitat turística i familiar.  

Relacionat amb aquesta proposta, es demana estudiar els diferents “culs de sac” que hi ha 

a la zona i promoure els accessos als boscos i camins.  

Aquesta proposta seleccionada, recull el contingut de les propostes 3 i 4 fetes per 

assistents a l’assemblea, i que la mateixa també va decidir ajuntar. 

 

Zona Roca Grossa 

Per Decret d’Alcaldia núm. 653/2016, de data 24/03/2016, es van incorporar a l’Inventari 

municipal de béns i drets de l’Ajuntament de Lloret de Mar, dins l’epígraf 1.1.5 Béns de 

domini públic. Camins” els camins i pistes de titularitat municipal. Aquest document ha de 

permetre dissenyar noves rutes de senderisme i BTT que ampliïn i complementin l’actual 

xarxa senyalitzada de rutes a peu i ciclables. 

El manteniment de la senyalització de les rutes de senderisme i BTT està delegat al Consell 

Comarcal, a qui es proposarà que valori el cost de fer el marcatge amb pintura i senyals 

verticals de possibles noves rutes: Can Sota-Font dels Capellans-camí de Sra. de Rosell- 

Coll de sa Palomera. 

A mode orientatiu, el import unitari de senyal amb pal de pi tractat (300 cm x 10 cmØ) i 2 

plaques metàl·liques de senyalització tipus banderola (45 x 20 cm) i la seva col·locació és 

aprox. de: 235 €/u. 

Per valorar la creació de miradors, instal·lació de fonts i abeuradors per a gossos, parcs 

infantils i marquesines amb ombra, zones d’escalada, etc. és imprescindible localitzar les 

zones que per planejament urbanístic siguin usos admissibles, així com reconèixer la xarxa 

de serveis bàsics: aigua, clavegueram i enllumenat públic. 

Una vegada s’hagin definit les noves rutes, es traslladaria a la secció de Patrimoni Cultural 

i a Lloret Turisme, la possibilitat de senyalitzar elements d’interès cultural i/o turístic com: 

Font dels Capellans, mirador de Roca Grossa, restes del poblat ibèric de Puig Castellet,... 

TOTAL (IVA inclòs) = -- 



 
 

RETALL INVENTARI CAMINS I PISTES DE TITULARITAT MUNICIPAL: 

 


