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Servei responsable: Medi Ambient 

Altres serveis que hi col�laboren:  

 

 

NOM DEL PROJECTE: Soterrament de contenidors Passeig Camprodon i Arrieta 

NOM DEL BARRI: NUCLI ANTIC 

QUANTITAT ASSIGNADA AL BARRI: 55.658,62€ 
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PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

 

 

Trasllat o soterrament dels contenidors del Passeig Camprodon i 

Arrieta, 29, davant Edif. Borodin 

Traslladar els contenidors del passeig Camprodon i Arrieta 29 davant de l'edifici Borodin 

per les molèsties de soroll i olors que donen. Es proposa traslladar-los a la zona de davant 

del Carmen’s, ja que és molt més ample i gran i ja n'hi ha d'altres i queden més recollits i 

discrets ja que hi ha espai suficient. Aprofitar per fer una illa tancada amb tots els 

contenidors. Millor si es poguessin soterrar ja que es podria aprofitar la sala que hi ha a 

sota el passeig a l'alçada dels wc públics davant del Carmen’s on ja es tindria el forat fet.  

Valorar si es pot fer el mateix en altres punts del passeig. 

 

Passeig Camprodon i Arrieta 

La realització d’obres i la instal·lació d’elements fixes en Domini Públic Maritimoterrestre 

ha de ser autoritzada per l’òrgan competent en el Domini Públic Maritimoterrestre 

(DPMT), en el cas de Catalunya, el Servei de Costes de la Direcció General d’Ordenació i 

Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat. Per la qual cosa, de plantejar 

l’opció de soterrat contenidors al passeig Camprodon i Arrieta caldria obtenir el preceptiu 

títol habilitant (concessió administrativa). Alhora, per valorar la viabilitat d’executar l’obra 

caldria garantir que no existeixen xarxes de serveis (enllumenat, telèfon, clavegueram,...) 

en el subsòl, així com el nivell freàtic que assoleix l’aigua de mar en situació normal i en 

cas de temporal marítim, atès que podrien inundar els fossars dels contenidors. 

Apuntar que l’espai soterrat que hi ha junt als WC públics està sent utilitzat per clubs 

esportius de rem de la població. 

Es proposta habilitar un espai en l’aparcament de Sa Caleta, ocupant 2-3 places de 

pàrquing, de manera que es puguin traslladar els 6 contenidors que conformen l’àrea 

d’aportació i ocultar-los amb una mampara pels laterals i la part posterior (banda mar). 

Tractant-se doncs d’una ocupació amb elements mòbils i estructures desmuntables, que 

quedarien dins l’àmbit de l’actual concessió administrativa de la qual n’és titular 

l’Ajuntament per ocupar el DPMT amb aparcament públic. Caldria sol·licitar autorització al 

Servei de Costes per fer el muntatge. 

TOTAL (IVA inclòs) = 4.200 € 



 
EXEMPLE PROPOSTA DE TANCAMENT: 

 

 

 



 

 

 


