
El PASSEIG MARÍTIM: 
ELEMENT DE VORERA ENTRE LA TERRA I EL MAR:
Els elements que es troben al límit entre dos territoris pateixen 
la tensió que es genera pel contacte de dues situacions de 
característiques diferents.
Quan els elements de vorera no estan preparats pateixen una 
degradació progressiva, per evitar-ho caldrà donar usos efectius 
als terrenys de les àrees de vorera.
Per tal de no facilitar la completa accessibiliat, les voreres de les 
àrees naturals que llinden amb el mar són els camins de ronda 
per tal de permetre el passeig per a la contemplació del paisatge 
marítim. Que al mateix temps determina el límit d’allò urbanitzat 
generant alhora una façana principal.

El passeig “MARÍTIMO-LITORAL”
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Planejament urbanístic protector de la costa.
S’ha d’integrar a l’estructura urbana diferenciant TRAMS DE 
LITORAL atenent a les circumstàncies d¡aquests.
Element de passeig urbà i de relaxació vora el mar.
S’ha d’integrar amb el conjunt dels espais lliure públics. Atenent 
a les necessitats col·lectives que ajuden a gaudir de ls platges 
i del mar. Ha de facilitar de manera apropiada l’accés del públic 
al litoral.
Per tant, el paseig marítim té doble caràcter: URBÀ I LITORAL
URBÀ:
 Ha de millorar la qualitat de vida urbana i afavorir la 
relació ciutadana com a espai públic.
 Acondicionament creant un elemtn urbà representatiu 
que dóna una façana.
 Ha de contribuir a millorar l’estructura urbana.

LITORAL:
 Protecció de la franja costera. Agressions humanes i 
naturals.
 Materialització del límit entre el litoral i territori urbanitzat, 
determinant clarament l’àmbit coster de l’urbanitzat.
 Preservació del ca`racter públic del domini marítim 
terrestre.
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PASSEIG MARÍTIM DE BLANES

SA PALOMERA

tram A. TEIXIT EN EXPANSIÓ

tram B.TEIXIT URBÀ

tram C. TEIXIT URBÀ

tram D. TEIXIT PORTUARI

CARRIL BICI 
EXISTENT
CARRIL BICI 
INEXISTENT
CARRIL PEATONAL 
EXISTENT
CARRIL PEATONAL 
INEXISTENT

DIAGRAMA CIRCULATORI BLANES
S’accedeix al litoral amb les dues branques cap a un punt central dels 4 trema, a Sa 
Palomera i a Pl Catalunya. Bifurcant-se cap a nord o sud, urbà/turístic o urbà/portuari.

ORTOFOTOPLÀNOL. PASSEIG MARÍTIM I TEIXIT URBÀ. 
ESCALA 1:5000


