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RESULTATS DE L’ENQUESTA 

 

Nombre d’enquestes contestades el dia de la sessió: 29 

Nombre d’enquestes rebudes a l’Ajuntament: 5 

 

1. Resideixes a Cadaqués? 
 

 

 

 

 

 

 

2. Com valores els següents aspectes del desenvolupament urbanístic de Cadaqués en els darrers 
anys? 
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3. Quins són per tu els principals problemes urbanístics de Cadaqués? 
 
Normativa urbanística 
• No complir la legalitat respectant la igualtat i sense havir-hi greuges comparatius 

• Les "trampes" fetes durant més de vint anys amb el vist i plau dels polítics, engrunant el 

territori i amb la resposta de que "si no li agrada vagi al contenciós administratiu"(ajuntament) 

• Dubto que les llicències d'activitats i compatibilitat d'ús estiguin 100% tancades i/o adequades a 

la legalitat 

• No es cumpleixen les normatives d'alçada (zona conca, etc.) 

• Incompliment en les normatives CPDSC, PECH, PGOU, Pla Especial Parc Natural , Llei de costes. 

• Arbitrarietat, discriminació i confusió d'interessos públics i privats per part dels responsables 

polítics. 

 
Espais públics 
• Manca de passeig peatonal 

• Manca de zones verdes 

• Falta zona de parcs infantils al centre 

• Parcs i jardins pels infants 

• Degradació lenta però constant de l'estat públic i viari 

• Deixadesa de les platges. 

• Recuperació d'espai públic al poble ocupat al llarg dels anys per comerços. Sobretot que no es 

tornin permanents i afectin tot l'any al vianant. 

1-Molt inadequat; 2-Inadequat; 3-Adequat; 4-Molt adequat 
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Mobilitat 
• Mobilitat excesiva: terrorisme de la moto 

• Carrers ocupats (cotxes) 

• La mobilitat (excés de cotxes) 

• Falta zona d'aparcament per cotxes al centre 

• Mobilitat, accessos i aparcament 

• Problemes de transport (aparcament) i mobilitat (bus) 

• Circulació viaria (motoritzada i peatonal) a estudiar a fons. 

• Introduir més carrers de direcció única com ho preveu el Pla Especial del conjunt Històtic 

• Accès adequat per caminons mercaderies 

• La manca d'una viabilitat adequada, en cas de que es pretengui seguir utilitzant vehicles per 

tots a dins del casc urbà, una altra cosa seria si es decideix limitar al màxim la circulació 

rodada, cosa que ja es va estudiar als anys 70 i es va veure que era factible (no es va en dur 

endavant a causa d'alguns hotelers) 

• La mobilitat tant de vianants com amb cotxe 

• La mobilitat per anar escoles, serveis sanitairs , per els vianants i gent gran, etc 

• Desproporció entre el vial i la capacitat de construcció 

• Trànsit: cotxes aparcats als carrers 

• Contaminació acústica i visual (cotxes…) 

• El trànsit dintre del poble per sobre de tot s'ha de millorar les ribes donant-les un sentit de 

circulació assenyat (considerant l'opinió del poble). 

 
Estructura urbana 
• Massa blocs d'apartaments buits 

• L'excés de construccions no adaptades a les característiques del poble  

• En els darrers anys s'ha construït massa de pressa sense tenir amb compte res 

• L’excés de construcció, sobretot d’adossats 

• No perdre el paisatge urbà per les noves edificacions 

• Reduir la previsió d'habitatges, perquè la infraestructura no suportarà el número previst 

• Reduir el sòl urbanitzable el més possible 

• Barreres arquitectòniques 

• Supressió de barreres arquitectòniques. no deixeu això que actualment sembla un raid. És difícil 

però molt millorable. 

• No fer zones més urbanitzades. Potenciar, millorar , adaptar, les zones actuals urbanitzades i 

urbanes. 
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• Les construccions adossades trenquen totalment la fisonomia de Cadaquès. 

• Les parcel·les són massa petites per a cases unifamiliars. 

• Nous carrers massa amples. 

• Excés de construccions 

• Manca d'unitats d'habitatge en zones d'espais comunitaris. 

• Creixement desmesurat insostenible. 

• Es van suprimint tot el sòl que estava programat com urbanitzable no programat 

 
Activitats econòmiques 
• Manca de sòl per a ús industrial 

• Manca de serveis marítims - portuaris 

• Dificultat en la gestió de permisos que depenen de varies administracions 

• Ordenació i/o millora de la part marítima (estiu). 

 
Serveis i equipaments 
• Enllumenat públic, canalització, aigües pluvials i clavegueram 

• Biblioteca (entrada tots dies), neteja pública i viària 

• Els serveis inadequats 

• Xarxa de serveis (electricitat, H2O, sanejament….) 

• Il·luminació. 

• Depuradora. 

 
Altres 
• La manca d'informació 

• Que no siguin exposat per gent del poble 

• Que ens defensin als que hi vivim 

• Els monuments terrestres i marins cauen a trossos, què pot fer el POUM?   

• Conservació de monuments històrics 
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4. Quina és la teva opinió sobre els següents equipaments?  
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Trobes a faltar algun equipament a Cadaqués? 

• Camps de futbol 

• Pistes esportives 

• Pista de tenis, piscina municipal per fer esport durant l'hivern 

• Piscina coberta 

• Piscina municipal 

• Camps de jocs per a nens de diferents edats 

• Biblioteca pública 

• Centre cultural 

• Si el tema de l'art, alguna casa de la cultura o alguna cosa relativa gràcies a que Cadaquès es 

coneix per Dalí 
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• Llar d'avis 

• Equipament 3a edat 

• Centre cívic amb activitats per infants, gent gran i tots 

• Dàrsena de serveis marítims 

 

5. Gaudeixes del sòl rústic del municipi? 
 

No
6%

 Sí
94%

 

Quins aspectes del sòl rústic consideres que s’haurien de potenciar o limitar? 

• Subvencionar perquè els olivars siguin com abans de 1056 de tal forma que qui els treballi 

guanyi diners 

• La neteja dels olivars com s'havia fet tota la vida, ara no deixen cremar res 

• Netejar els olivars, zones verdes lliures 

• Potenciar cuidar els olivars (poder fer barraques de pedra per mantenir l'olivar) 

• Potenciar olivars i camins 

• El cultiu de les oliveres 

• Poder construir barraques limitades per poder treballar les finques 

• Potenciar la possibilitat de construir "barraques". Sobretot pel que fa als olivars. Fomentar la 

neteja i conservació del terreny 

• La vinya i l'olivera, arreglant camins, parets seques i travesseres 

• Recuperació de la vinya i l'olivera amb tot el que representa aquest sector agrícola. Antigament 

(fa 100 anys) hi havia 4 trulls d'oli i ara tenim la denominació "Llei de Cadaqués" pel que s'ha 

d'aprofitar amb subvencions a fora 

• Conservació del patrimoni històric rural: masies, construccions de pedra. Limitar les 

construccions il·legals. Catalogar masies i construccions a conservar. 

• Millorar la neteja de les platges 

• Em sembla correcte el vigent PNCC i PEIN 

• Més espais adaptats a les bicicletes 
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• Existeixen molts més camins de passejades que estan senyalitzats, fer un pla i posar senyals 

(potser amb l'ajuda del grup d'excursionistes) 

• Cartells d'informació 

• Crec que s'haurien de treure els cotxes i fer un passeig per Cadaquès per recórrer-lo a peu 

• Zones verdes 

• Ordre, neteja dins d'uns límits assumibles per a "rústic". 

• Potenciar aquells que linden a la costa o al voltant del poble: cap de Creus, montanya negra, 

etc. 

• Geològic Cap de Creus 

• Res de limitar 

 

6. Coneixes la normativa urbanística municipal vigent? 

Gens
9%

 Molt
9%

 Una mica
82%

 

Quins canvis suggeriries per millorar-la? 

• Complir estrictament la legalitat respectant la igualtat 

• Com deia el "guru" Sr. Pié, no engrunar més el territori (2005), cosa que el "malalt" Cadaqués no 

ha seguit 

• Falta informació 

• Aturar les promocions urbanístiques que no s'adiuen amb la imatge i personalitat de Cadaquès 

• Que les decisions urbanístiques fossin preses per nosaltres (no Madrid, Barcelona) 

• No construir cases de 2 pisos 

• Més control 

• Les parcel·les més grans 

• Adequació més flexible de la llei de costes 

• Actualització i adaptació de la normativa urbanística. 

• Fent-la complir a tothom 

• Fer un catàleg de vegetació i oliveres abans de fer camins i cases 


