
 
 
 
INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA – PROPOSTES  

PROPOSTA Núm. 57 – PARQUE DE ESTÁTUAS SUBMARINO         

Entitat/Individual INDIVIDUAL  

Ubicació CALES DE MIAMI PLATJA  

Valoració econòmica proposada 200.000 € 

Impacte/Objectiu GENERAL  

 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
Colocar estatuas en el mar, en una de las cales de Miami. Estatuas de tamaño grande a poca profundidad para que 

sea un atractivo turístico para los amantes del snorkel y el buceo. 

 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.  

La implantació d’un Jardí Aquàtic a la costa de Miami Platja suposaria un recurs turístic únic a la demarcació. Miami 

Platja es posicionaria com la destinació per excel·lència de la pràctica de submarinisme i snorkel a nivell estatal. 

Aquest fet provocaria la implantació d’empreses especialitzades del sector al municipi. 
Les dimensions del projecte, en tots els seus aspectes: tècnics, legals, medi ambientals, econòmics, etc. Fan pensar 

que la seva viabilitat s’ha de planificar a partir de diferents fases d’execució.  
Iniciar el projecte del Jardí Aquàtic a partir d’un estudi inicial del litoral amb l’objectiu de definir quin és l’emplaçament 
més idoni a partir de l’estudi del comportament de les corrents marines, de l’aplicació de la legislació vigent, dels 

elements, de l’accessibilitat, etc. Aquest estudi suposa aproximandament un pressupost de 50.000 €. 
Una vegada establert la ubicació del Jardí Aquàtic, es continuaria amb la redacció del projecte amb el desglossament 

de tots els ítems que actuen en la seva implantació. 

La darrera fase del projecte seria la més costosa, econòmicament parlant, amb l’execució i implantació del Jardí 

Aquàtic. 

A partir de la darrera fase, caldrà tenir present les autoritzacions, manteniment i promoció del recurs. 

La Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes regula les platges i té per objecte la determinació, protecció, utilització i 

policia del domini públic marítim-terrestre i especialment de la ribera del mar. Tot i tenir les competències delegades 

a la Generalitat de Catalunya pel que fa als serveis de temporada, donat que aquest projecte no serà desmuntable, 

caldrà sol·licitar una concessió, i per tant, tindrà competència l’Administració de l’Estat, i el tràmit de sol·licitud fins a 
la resolució pot suposar una duració de temps llarga. 

 

COST APROXIMAT: 300.000 € (pressupost proposat per la Comissió Tècnica) 

TITOL PROPOSAT: JARDÍ AQUÀTIC A LA COSTA DE MIAMI 
 
 
 
 


