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ACTA DE LA SESSIÓ 

La sessió es va desenvolupar seguint el següent ordre del dia: 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

Hora d’inici: 11:10h  Hora de finalització: 14:20h 

Lloc: El Casino  Nombre d’assistents: 40 persones 

 

Des de l’inici de la sessió, les persones assistents van ser distribuïdes en grups heterogenis 

amb l’objectiu de fer coincidir aportacions provinents de diferents sectors en el debat. 

Després de les presentacions, la sessió va tenir els següents apartats: 

• Resposta individual a l’enquesta de participació 

• Propostes individuals d’aspectes a incloure en el POUM en tres àmbits de treball: 1) 

Espai públic i mobilitat; 2) Activitats econòmiques; 3) Característiques de l’estructura 

urbana 

• Debat en els grups sobre les propostes individuals en els tres àmbits de treball 

• Lectura de les propostes de cada grup al conjunt de persones assistents 

En aquest document es presenten les propostes realitzades agrupades per temàtiques.  

Finalment, es recull una síntesi de les aportacions recollides directament a l’Ajuntament. 

El documents íntegres presentats es poden consultar en el document d’Annexos. 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 

POUM DE CADAQUÉS 

Sessió de participació 

24 setembre 2009 

11:00h  Benvinguda i presentació de la sessió 

11:10h  Informació sobre el procés de participació 

11:15h  La situació urbanística de Cadaqués 

11:35h  Taller de suggeriments generals a l’Avanç del Pla  

 11.35h Enquesta de participació ciutadana i reflexió individual 

 11.50h Debat en grups 

12:45h  Posada en comú en debat plenari 

13:30h  Cloenda 
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ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT 

 
Com es pot millorar la qualitat i distribució de l’espai públic i la mobilitat en el 
municipi? 
Una de les funcions més importants de l’espai públic és la de garantir la relació entre les 

persones. Per tal que això sigui possible, aquest espai ha de reunir determinades 

característiques de qualitat com poden ser tenir un disseny agradable, un bon 

manteniment, etc. 

Dins d’aquest tema, ens podem plantejar preguntes com ara:  

- Com es podria millorar el conjunt de places, jardins, parcs... que hi ha a Cadaqués? 
- Caldria que hi haguessin més/menys? 
- Com haurien de ser?  
- On es podrien localitzar? 
 

Cadaqués es caracteritza per ser un lloc d’accessibilitat difícil. En l’actualitat, i sobretot 

durant uns pocs mesos a l’any, es fan evidents els problemes generats per la gran quantitat 

de vehicles que hi arriben. 

Algunes de les preguntes que ens hem de plantejar en relació amb la mobilitat, cap i des 

del municipi i dins del mateix, són: 

- Quines mesures s’haurien d’adoptar per millorar la mobilitat a Cadaqués? 
- Quina seria la millor manera per desplaçar-se dins el municipi? 
- S’utilitza prou el transport públic? Què s’hauria de fer per què fos més utilitzat? 
- Què es podria fer per millorar la seguretat viària i el respecte entre els usuaris i 

usuàries dels diferents mitjans de transport? 
- Com afecta a la població la gran quantitat de vehicles que arriben a l’estiu? Caldria 

restringir d’alguna manera l’arribada de cotxes? Com?  
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ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT 

A. ESPAI PÚBLIC 

A1. Respectar les zones verdes previstes. Últimament estan desapareixent. 

A2. Crear espais verds a les zones més massificades i allà on ha crescut la població. 

A3. Protegir els rastells del casc antic. 

A4. Un parc central, per exemple al Sol de l’Engirol. 

A5. Mantenir i ampliar parcs infantils per totes les edats (tancats, impedir gossos, ets). 

A6. Espais públics per a tots els grups, també per a joves. 

A7. Places i altres espais lúdics: potenciar els actuals, integrar mobiliari perdurable i limitar al màxim 
la circulació. 

A8. Potenciar les zones verdes actuals amb reformes importants. Integrar-hi mobiliari esportiu, lúdic. 

A9. Fomentar la vegetació autòctona en els jardins 

A10. Millorar els parcs infantils condicionant-los i creant-ne de nous. 

A11. Caldria un espai gran i allunyat de la circulació mínimament, per a famílies i criatures. 

A12. Augmentar el % no edificable a cedir dels plans parcials (places, zones verdes).... 

A13. Zones verdes: Establir un pla de manteniment efectiu, potenciar-les (amb arbrat autòcton) en el 
nou POUM, adequar-ne algunes als jocs infantils. 

A14. Fer manteniment a les zones verdes. 

A15. Arranjar i tenir cura de les platges que envolten la badia, zona de Port Lligat, el Ros, Sa Conca, 
de manera habitual; mantenint el servei de dutxes. 

A16. Platges: establir un pla de manteniment, controlar la presència d’animals (establint llocs 
especial per ells), ordenar espai al voltant platges (delimitant usos). 

A17. Manteniment de platges. 

A18. Preveure espais on els artistes puguin exposar. 

B. VIALITAT 

B1. Tot i que és difícil, s’ha de facilitar la mobilitat al casc antic- l’accés i els serveis hi han de ser! Té 
residents, té comerciants....restringir. 

B2. Adequar vials per a minusvàlids, cotxes, carretilles, etc... Compliment estricte de la normativa i 
incentivar amb inspeccions el compliment. 

B3. Establir direccions úniques en carrers estrets com per exemple el carrer Miranda. 

B4. Cercar alternatives que possibilitin les direccions úniques, accés Av. del Pi, carretera a pàrking. 
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ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT 

B5. Cercar nous carrers de sortida, donat la poca idoneïtat d’assolir tot el trànsit en carrers com el 
Solitari. 

B6. Trobar vies adequades a l’Estació d’Autobusos. 

B7. Buscar una sortida en bon estat pel sector Llane i Conca amb direccions úniques. 

B8. No modificar l’actual estructura de nivells del passeig i l’arbrat. 

B9. Els nous carrers són massa amples. 

B10. El carrer Solitari no pot ser sortida de cotxes. 

B11. No obrir més vials de circulació rodada. 

B12. Millorar l’accés de mobilitat a l’hospital i CAP. 

B13. Respecte vialitat existent i parets seques. 

B14. Potenciar un cinturó de vialitat per la part alta de Cadaqués. 

B15. Dos canals d’entrada al municipi: 1)des del polígon industrial a la zona centre; 2) des de 
l’aparcament a la zona de Sa Conca. 

C.  RESTRICCIONS DEL TRÀNSIT RODAT 

C1. Pla viari actual és nefast. S’ha de millorar notablement. Circulació restringida. 

C2. Restringir la circulació de vehicles en el casc urbà, inclusió de direccions úniques. 

C3. Restringir la circulació al casc antic i a la zona marítima, potser en hores convingudes (respectant la 
via per vianants). 

C4. Limitar la circulació de les Ribes. 

C5. Limitar l’entrada al poble en cotxe. 

C6. Restringir l’accés rodat de vehicles excepte incapacitats i industrials. 

C7. Permetre la circulació interna només als residents. 

C8. “Badge” per als residents. 

D.  ACCÉS DELS SERVEIS 

D1. Crear zones de càrrega i descàrrega. 

D2. Falta de zones de càrrega i descàrrega per als industrials (que es respectin). 

D3. Incentivar vehicles de repartiment petits. 

D4. Restringir la circulació als vehicles d’alt tonatge (tant d’obres com mercaderies) obra pública o 
privada. 
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E.  APARCAMENT 

E1. Crear i/o ampliar aparcaments per vehicles, buscant el lloc idoni i de públics. 

E2. Ampliar aparcaments (ampliar pàrking entrada poble). 

E3. Ampliar i millorar aparcament càmping. 

E4. Mesures dissuasòries d’aparcament a l’entrada del poble. 

E5. Crear nous aparcaments a l’entrada del poble. 

E6. Pensar possibilitat de taxes per accés al poble, que a més donés dret a aparcament. 

E7. Potenciar els aparcament gratuïts ( i de pagament) al voltant del nucli urbà. 

E8. Traslladar el pàrking públic cap a la part de dalt del poble. 

E9. Estudiar a fons accés directe a als pàrkings (ampliant) des de la zona industrial. 

E10. Creació de nous aparcaments perifèrics. 

E11. Facilitar l’aparcament al centre pels veïns. 

E12. Pàrking públic pels residents. 

E13. Aparcament gratuït per a residents. 

E14. Ser estricte amb la normativa d’aparcaments en quant a nombre de places per edifici. 

E15. No segregar les places d’aparcament de cada edifici. 

E16. Fomentar l’aparcament en garatges de propietat o lloguer mitjançant descomptes en l’impost 
de circulació o altres. 

F.  CIRCULACIÓ DE VIANANTS 

F1 Vetllar per les zones de vianants lògiques (passos de vianants i voreres). 

F2 Promoure zones peatonals. 

F3 Circuits de vianants per millorar la circulació. 

F4 Potenciar circuits d’espais peatonals amb informació. 

F5 Delimitar i diferenciar l’espai peatonal del rodat. 

F6 Què ha passat amb les voreres que han desaparegut? 

F7 Millorar el funcionament de la policia pel que fa a deixar lliures les voreres. 

F8 Fer voreres a la carretera que va fins el Sol Ixent. 

F9 Millorar les barreres arquitectòniques en els accessos als locals públics, també en llocs costaruts. 

F10 Fomentar la mobilitat en bicicleta i a peu. 
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ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT 

G.  TRANSPORT PÚBLIC 

G1 Implementar algun tipus de transport públic al casc urbà (tren elèctric o similar). 

G2 Transport públic viable, minibussos. 

G3 Creació d’un servei de microbusos de circulació perimetrals, gratuïts 

G4 Crear un transport públic sostenible i eficaç. 

G5 Crear transports de turistes. 

G6 Potenciar el transport públic des dels pàrquings fins el centre del poble 

G7 Creació d’autobusos d’accés des de l’exterior a Cadaqués per evitar l’entrada de vehicles. 

G8 Rescissió de la concessió del tren turístic i optar per un servei de microbús sostenible que faci la 
ruta d’una punta a l’altre del poble en temporada 

G9 El transport públic urbà a Cadaquès és impensable i el trenet , malgrat no agradi, fa una bona funció 
perquè redueix el nombre de vehicles. 

G10 Ús de taxis/ferris d’aigua durant la temporada turística. Arribada de turistes des de Roses en vaixell 

H.  ALTRES 

H1. Millorar la circulació durant els horaris d’entrada i sortida de l’escola. 

H2. Cartell d’informació a la Perafita (o Roses) de la dificultat de trànsit d’entrada.  

H3. Trasllat de la benzinera fora del nucli urbà. 

H4. En les zones a urbanitzar i altres vials al voltant del nucli urbà (p.ex. Camí de les Oliveres, Camí de 
s’Avellaneda) s’haurien de conservar les parets de pedra seca existents, encara que fos a costa de 
les direccions úniques 

H5. Seguir el model “slow citties” ja implantat en poblacions similars a la nostra 

H6. Estudi refugi pesca, ¿marina seca? O similar amb concordança amb la imatge de Cadaqués (¿port?): 
esportiu 

H7. Subvencions públiques (ajuts) per la compra de vehicles elèctrics 

H8. No estem d’acord amb el plantejament de la plaça del passeig. El vial actual “controla les 
terrasses”, s’ha de controlar l’espai respectant els bars i comerços. 

H9. Limitar la circulació de motos en casc antic. 

H10. Més control del soroll causa per motocicletes 

H11. Controlar la circulació de motos pel perill que tenen i el soroll que fan. 
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ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 
Quines mesures urbanístiques podrien afavorir o limitar el desenvolupament dels 
diferents sectors econòmics en el municipi? 
Cadaqués, per les seves característiques territorials i històriques, disposa d’uns recursos 

limitats, per tant és especialment important valorar quines activitats econòmiques es 

volen potenciar: des dels tallers, magatzems, comerços, turisme, oci, restauració, 

construcció i indústria al desenvolupament d’activitats culturals, esportives, relacionades 

amb el lleure, la natura, etc. 

 

Dins d’aquest àmbit, ens plantegem preguntes com :  

- Quins sectors empresarials i/o activitats s’han de fomentar/limitar especialment a 
Cadaqués? Per què? Com? 

- Quins serveis poden o han de renovar-se? De quina manera? 
- En quins llocs del municipi s’han de localitzar les diferents activitats econòmiques? Per 

exemple els magatzems, els tallers, els bars o discoteques, etc.? 
- Quines activitats són especialment molestes o s’haurien de localitzar en un lloc 

diferent a l’actual? 
- Hi ha una bona i/o suficient oferta comercial al municipi? 
- Quins valors propis de Cadaqués caldria potenciar a través de les activitats 

econòmiques? 
 

 

ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

A. ASPECTES GENERALS 

A1. Fomentar activitats amb valor afegit per ocupar al jovent format de la població amb carreres. 

A2. Diversificar l’activitat econòmica més enllà del turisme 

A3. Vetllat per mantenir el turisme 

A4. Donar espai lliure als negocis per facilitar l’accés 

A5. Agilització en l’obtenció de tot tipus de permisos 

A6. Control més estricte de les activitats i, alhora, tracte més personalitzat 
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B. SECTOR INDUSTRIAL 

B1. Actualment manca sòl industrial per atendre la demanda. Cal una adequació d’aquest tipus de sòl 
per evitar problemes futurs. Cal aplicar les determinacions necessàries per evitar l’especulació que 
això comporta. 

B2. Potenciar sòl industrial (100 m2) i activitats industrials. 

B3. En cas de crear una nova zona industrial, tenir molt en compte la ubicació, que no passi com amb 
l’actual que és el primer que es veu arribant a Cadaqués. 

C. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ 

C1. Fomentar l’obra pública , en empreses del poble en període de crisis 

C2. Manteniment de la construcció artesanal i tradicional enfront grups promotors. 

D. ACTIVITATS TRADICIONALS 

D1. Recuperar les activitats tradicionals (anxoves, olivars, horts, etc). 

D2. Fomentar el cultiu dels olivars 

D3. Que els olivars de Cadaqués tornin a ser con abans de 1956 i que amb la forma econòmica adient els 
propietaris hi guanyin diners (subvencions totals) i formin part del POUM com a paisatge. 

D4. Afavorir activitats industrials més enllà de la construcció i fomentar activitats artesanals i de la 
terra 

D5. Tallers d’aprenentatge de les activitats més arrelades a la vila: hoteleria, restauració, activitats 
relacionades amb el mar, artesania popular. 

D6. Crear un espai per mercat diari a l’espai de l’antic “Jardí de l’hostal” 

E. ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I ARTESANALS 

E1. Fomentar el tema artístic i musical (galeries, activitats musicals). 

E2. Crear museu de tots els pintors que han passat per Cadaqués. Promocionar nous pintors. 

E3. Modificar la qualificació de unitat mínima per a taller industrial (núm. De m2) per tal de potenciar 
la instal·lació de petits artesans e industrials. 

E4. Crear una casa de cultura per fer activitats , per tenir possibilitat d’actuacions, etc. 

E5. Potenciat l’artesania amb joves i exposicions. 

E6. Potenciar l’art amb exposicions, etc, creant llocs de trobada, fundacions. 

E7. Facilitar la instal·lació de tallers d’artesans (fusters, ferrers, ...) i artistes. 

F. ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL MAR I AMB EL MEDI NATURAL 

F1. Afavorir activitats econòmiques relacionades amb el medi. Parc Natural. 

F2. Potenciar activitats marítimes (pesca, submarinisme). 
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ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

F3. Afavorir activitats de turisme rural i esports relacionats amb el mar 

F4. Senyalització de camins, per fomentar turisme rural i ecològic, de natura. 

F5. Potenciar i/o oferir un espai municipal per a treballar específicament el medi marítim i terrestre-
geològic del terme de Cadaqués. 

F6. Conservar i ajudar a les activitats marítimes (pesca, vela, submarinisme...). Manteniment de les 
platges per potenciar el turisme. 

F7. Creació petit port per donar serveis 

F8. Creació d’una benzinera pel servei marítim (al moll de Les Oliveres) 

G. BARS, RESTAURACIÓ I LOCALS D’OCI 

G1. Professionalització del personal de restauració per millorar el nivell de turisme. 

G2. Mantenir i evitar la desaparició dels locals emblemàtics (Hostal Marítim, Boia, etc..) testimonis de la 
història de Cadaqués 

G3. Manteniment dels bars en zona marítima. No volem carretera de davant del poble. 

G4. Potenciar llocs d’interès en segona fila, en segona línea no davant del mar (parcs, comerços, etc) 

G5. Fer una zona d’oci fora del centre 

G6. Respectar les decisions preses pels propietaris de les activitats econòmiques, per bé que seia 
mantenir els establiments com a: Marítim, Boya, L’Hostal, “xiringuitos”. 

G7. Bars i discoteques: es poden quedar on són, sempre i quan es respectin els horaris i les normatives 
sobre sorolls. 

H. ALTRES ACTIVITATS 

H1. Si no és crea de públic, facilitar la creació d’una empresa de transport públic privat. 

H2. Creació d’una estació de bus interurbà 

H3. Residència tercera edat 

I. ACTIVITATS A LIMITAR 

I1. Limitar indústries altament contaminants 

I2. Eliminar les activitats nocives i molestes per als veïns. 

I3. Prohibir que els restaurants ocupin l’espai públic 

I4. Fomentar els petits magatzems i limitar els bars i discoteques 
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CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTRUCTURA URBANA 

 
Quin creus que és el model de teixit urbà desitjable per Cadaqués?  
Cada població es caracteritza per les seves edificacions i el teixit urbà que les 

desenvolupa. A Cadaqués, trobem diferents models, des dels carrers estrets amb 

edificacions tradicionals del casc antic a les cases unifamiliars envoltades de jardins 

privats més actuals. Tenint en compte l’entorn i les característiques dels diferents barris o 

zones de Cadaqués, en aquest bloc, us demanem la vostra opinió sobre com haurien de ser 

les noves edificacions i l’estructura urbana en el futur. 

Algunes de les preguntes que poden donar peu a la reflexió són: 

- Les edificacions han de ser com les del casc antic, compactes i blanques? O cases 
unifamiliars amb jardí? Cases grans, petites...? O blocs de veïns? Poques propietats 
privades que ocupin molt de terreny, amb més jardí, més exclusives?...Més propietats 
privades que ocupin menys terreny, compartint jardins, més modestes? 

- Hi ha algun espai dins l’entorn urbà que s’hauria de protegir especialment i quedar 
lliure d’edificacions? 

- Quin model de poble, tant des del punt de vista físic com social, seria el desitjable per 
a Cadaqués? 

 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTRUCTURA URBANA 

A. CREIXEMENT DEL MUNICIPI 

A1. Reducció de la previsió de creixement en nombre d’habitants 

A2. Poble amb creixement limitat. 

A3. La població no creix (les estadístiques demogràfiques no són realistes) i es converteix en un poble 
de 2a residència, o sigui que els P.P. es desenvolupin correlativament (infraestructures) fent 
complir estrictament la legalitat vigent en quant a la urbanització (infraestructures) als promotors 
(particulars i grups) 

B. DENSITAT DE L’EDIFICACIÓ 

B1. Reduir el nombre d’habitatges i limitar sòl urbanitzable (any 2002-2008) 

B2. Limitar el sòl urbanitzable al màxim possible, també si en casos individuals cal compensar els 
propietaris 

B3. Limitar l’espai de construcció perquè no sembli que les cases estan unes damunt les altres 

B4. Esponjar les zones de construcció i limitar els metes quadrats construïts per la zona urbanitzable. 

B5. Afavorir les zones verdes encara que siguin compartides 
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C. TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ 

C1. Mantenir mitjançant normativa municipal la morfologia de les noves edificacions. 

C2. Eixample: blocs amb zones enjardinades. 

C3. Evitar que tots els edificis siguin iguals. Ha d’haver una mica de varietat. 

C4. Recuperar i potenciar tipologies d’arquitectes de prestigi.  

C5. Respectar els elements i valors culturals en els edificis 

C6. Intentar evitar els blocs de pisos i afavorir la construcció de cases unifamiliars amb jardí. 

C7. Cases blanques de dues o tres plantes o també de pedra seca integrades en el medi. 

C8. Evitar els blocs de 20 o 30 habitatges. 

C9. Cases plurifamiliars amb espai comunitari per fomentar el turisme familiar. 

C10. Evitar les cases unifamiliars, mantenint, no obstant aquesta opció per qui ho desitgi. 

C11. Prohibir cases acoblades o en filera 

C12. Prohibir piscines 

C13. Fer zones com el casc antic amb cases compactes i blanques i zones amb unifamiliars seguint les 
característiques dels materials de Cadaqués 

C14. Mantenir l’estructura de les construccions tradicionals com les antigues cases de pescadors 

C15. Evitar la massificació (blocs) i potenciar la diversitat arquitectònica. 

C16. Donar un marge de llibertat creativa als arquitectes per evitar que es converteixi en un poble de 
“pitufos” 

C17. Controlar el perfil edificatori i regular l’edificació. 

C18. Casc antic: unificar criteris, fer rastells i no arranjar-ho amb pedaços de ciment. 

C19. Potenciar la rehabilitació i aprofitament de les construccions actuals. 

C20. Nucli antic: pla especial nou s’incompleix, si es respectés bé. No es pot massificar en densitat, 
Ser escrupolós amb el compliment normatiu i mantenir-lo 

C21. Absurditats dintre del PECA, no deixar balcons o canviar tipologia (no 4 plantes), compliment i 
respecte. 

C22. Ampliació de la mateixa edificabilitat en tot els PP. PP5 sòl de l’Engirol, té 0,25 quan la mida 
aplicable a Cadaqués és molt inferior per l’ampliació del Pla Director Costaner 

D. ACCÉS A L’HABITATGE 

D1. Manca d’habitatges econòmics o de protecció, per immigració i jovent. 

D2. Fomentar l’habitatge de protecció oficial 

E. PROTECCIÓ I ADAPTACIÓ AL PAISATGE 

E1. Adequació formal d’elements i obres públiques a la tipologia de Cadaqués (riera, pàrking).  
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E2. Potenciar una obra pública d’acord amb l’estil de Cadaqués respectant els materials i harmonia 

E3. Adaptar les parcel·les i edificacions a la topografia i fragmentar l’edificació 

E4. Limitar la creació de vials lineals per no crear talls a l’actual trama urbana, recuperant el model 
original de Cadaqués. 

E5. Adaptació detalls d’urbanització d’acord amb l’estil de Cadaqués 

E6. Evitar impactes mediambientals i paisatgístics. 

E7. Protecció del turó que va del cementiri a Caials 

E8. Protecció de carenes en tots el PP. L’edifici hoteler de PP6.2 causarà un important impacte 
paisatgístic. 

E9. Protegir la línea de carena dels turons d’edificació 

E10. Evitar construccions a les parts altes i grans pantalles edificatòries 

E11. Construccions arquitectòniques integrades en el medi. 

E12. Protegir l’aspecte visual de la badia 

E13. És important mantenir la imatge des del mar.  

E14. No tocar cap mur de pedra seca 

E15. Mantenir la pedra seca amb el seus murs 

E16. No “engrunar” el territori (Sr. R. Pié, 2005) 

F. SÒL NO URBÀ 

F1. Construcció de barraques discretes als olivars, amb l’obligació de cuidar-los 

F2. Tornar a construir les casetes dels olivars amb les mesures corresponents 
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ALTRES APORTACIONS RECOLLIDES EN LA SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ 

 
Altres aportacions recollides  

Crear espais polivalents o aprofitar espai adjacent al poliesportiu. 

Piscina coberta, “canxes”, pistes de patinatge, tenis, etc. 

Espai per a Noves Tecnologies, biblioteca municipal. 

Millora de zones esportives (tenis, futbol, piscina coberta). Ja hi va haver donació per fer camps de 
futbol per a la mainada. 

Que no es faci el port 

Soterrar el cablejat 

Millora il·luminació 

Afavorir espais per les necessitats dels animals domèstics u fer-ho complir, en cas contrari, multar-ho. 

Obligar al propietaris d’animals perillosos, que els portin lligats i amb morrió, i fer-ho complir. 

 

Opinions generals sobre la participació 

Falta informació per poder opinar (plànols,...) 

Seria interessant disposar de la informació abans de la sessió per poder reflexionar sobre els temes que 
es tractaran 
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ALTRES APORTACIONS RECOLLIDES A L’AJUNTAMENT 

 

A continuació es recullen de forma sintètica les aportacions presentades a l’Ajuntament en 

relació al procés de revisió del POUM de Cadaqués. El text íntegre de les propostes 

realitzades per al conjunt del municipi es pot consultar en el document d’Annexos.  

1. Sr. Carles Figueres Bestué. Desembre 2008 

S’exposa la necessitat de disposar de sòl industrial al municipi per tal de traslladar una 

activitat econòmica que es troba dins del nucli i que actualment té i genera dificultats per 

l’accés dels camions de mercaderies i, en general, perquè les empreses de Cadaqués 

puguin treballar amb plena normalitat. 

2. Sr. Ricard Pont i Lorenzo. 13/01/2009 

Demana poder participar en els tràmits previs a l’aprovació del POUM. 

3. Sr. David Tibau. 12/03/2009 

Es presenten un seguit d’aportacions a considerar relatives principalment a: 

• Necessitat de disposar d’una biblioteca 

• Necessitat de disposar d’un trull d’oli 

• Interés d’elaborar un inventari de les oliveres 

• Importància de respectar aspectes paisatgístics com l’entrada al poble al costat del Pla 

d’en Llorenç o la presència de runa a molts punts del municipi. 

4. Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC). 19/03/2009 

Des del JARC s’ha presentat un escrit on es transmeten diferents conceptes normatius que 

regulen l’activitat agrària perquè es tinguin en compten en l’establiment de la normativa 

urbanística municipal, per tal d’evitar així la imposició de majors limitacions de manera 

involuntària a aquesta activitat. Concretament, els temes tractats són: 

• POUM i Normes Subsidiàries 

• Distàncies 

• Llicència Ambiental 

• Benestar animal 

• Aplicació d’adobs orgànics 

5. Sra. Corinne Phélupt. 28/09/2009 

Es presenten un seguit d’aportacions a considerar relatives principalment a: 

• Problemes d’aparcament i mobilitat a la platja de les Oliveres 
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• Necessitat d’augmentar el nombre d’embarcadors al municipi 

• La importància de la zona verda situada a partir del c. Mestral 

• La importància de les zones verdes, dels camins rurals i de les paret de pedra seca 

• Les dificultats de mobilitat i aparcament en el municipi 

• La importància de plantejar un POUM des de la sostenibilitat 

6. Sr. Basilio Jaén Faus. 15/10/2009 

Es presenten un seguit d’aportacions a considerar relatives principalment a: 

• Restricció de la mobilitat en el nucli urbà 

• Necessitat de disposar d’una biblioteca equipada i moderna d’accés públic 

• Plantejament de l’aqüicultura com a activitat econòmica del municipi 

• La necessitat de fer un canvi de paradigma i basar el nou POUM en la sostenibilitat 

7. Sr. Heribert Gispert. 26/05/2009 

Aportació sobre finca particular. 

8. Sra. Rosario Golobart Sanromà. 07/09/2009 

Aportació sobre finca particular. 

9. Sr. Juan Rahola Olivera. 07/09/2009 

Aportació sobre finca particular. 


