CONSULTA ENTORN EL FUTUR POUM DE RODA DE TER

CONSULTA ENTORN EL FUTUR PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
RODA DE TER
El POUM de Roda de Ter és necessari degut a la gran quantitat de canvis legislatius que hi ha hagut així
com també per posar al dia el model de municipi que volem.
És fonamental valorar quins usos del sòl són necessaris, quina mobilitat requerim, quines necessitats té la
nostra gent, com podem posar el planejament al dia, i el més important, com s’ha de preveure el futur del
municipi.
USOS DEL SÒL
1/ Respecte a la distribució d’usos del sòl de Roda de Ter, quins consideres prioritaris a l’hora
d’elaborar el nou POUM?
□ Serveis
□ Equipaments
□ Espais naturals
2/ Creus convenient el creixement de la població?
□ Evitar que Roda de Ter creixi
□ Promoure un creixement moderat
□ Fomentar el creixement
3/ Respecte a les possibilitats de creixement urbanístic, si es produeix, consideres que s’hauria de
créixer en extensió (més ocupació del territori) o en densitat de les zones urbanes (més habitatge
en un mateix territori)?
□ S’hauria de créixer en extensió
□ S’hauria de créixer en densitat
□ Contenció del creixement i consolidació de l’existent
4/ Quines són les tipologies d’habitatge necessàries per el creixement divers del municipi?
□ Cases aïllades
□ Cases adossades
□ Cases típiques de poble
□ Blocs de pisos (màxim tres plantes)
□ Habitatges de protecció pública
□ Blocs de pisos alts
□ Altres tipologies
5/ Consideres que manca sòl per a ús industrial?

6/ Amb relació al sòl agrícola, creus que s’ha de preservar i protegir?

7/ Quins espais naturals del municipi valores que és important preservar?

8/ Quins elements del patrimoni de Roda de Ter consideres important preservar?
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EQUIPAMENTS
9/ Quina valoració faries dels actuals equipaments al municipi:
> Sanitaris:
□ Deficient
□ Regular
□ Adient
> Educatius:
□ Deficient
□ Regular
□ Adient
> Culturals:
□ Deficient
□ Regular
□ Adient
> Esportius:
□ Deficient
□ Regular
□ Adient
10/ Quins nous equipaments creus necessaris pel futur de Roda de Ter?

MOBILITAT
11/ Amb relació a la mobilitat, quins aspectes consideres prioritaris per potenciar la mobilitat i
seguretat dels vianants?

12/ Quina valoració faries de les infraestructures actuals:
> Voreres dels carrers:
> Pavimentació dels carrers:
> Zones verdes i parcs:
> Enllumenat:
> Aparcaments:

□ Deficient
□ Deficient
□ Deficient
□ Deficient
□ Deficient

□ Regular
□ Regular
□ Regular
□ Regular
□ Regular

□ Adient
□ Adient
□ Adient
□ Adient
□ Adient

13/ Quines millores creus necessàries per garantir la bona circulació dels vehicles a Roda de Ter?

14/ En el casc urbà, considereu que s’hauria de donar prioritat al vianant o al vehicle? Com?

15/ Respecte els aparcaments, cal preveure alguna nova zona per aquest ús? On?

16/ Si tens qualsevol altre aspecte a comentar amb relació al POUM...

Moltes gràcies per la vostra col·laboració
El qüestionari és anònim, però us agrairíem que ompliu les següents preguntes per fer una caracterització
de les persones que heu respost el qüestionari.
Sexe:
□ Dona
□ Home
□ Ns/Nc

Lloc de naixement:
□ Roda de Ter
□ Resta de la comarca
□ Resta de Catalunya
□ Resta de l’Estat
□ Resta del món
□ Hi vaig néixer
□ Ns/Nc

Edat:
□ Menys 30
□ 30-44
□ 45-59
□ més 60
□ Ns/Nc

Ram en el que treballes:
□ Industria
□ Administració
□ Comerç
□ Serveis
□ Agricultura
□ Construcció
□ Altres
□ No treballo
□ Ns/Nc

Temps que fa que vius a Roda de Ter:
□ Menys d’un any
□ Entre 1 i 10 anys
□ Entre 11 i 20 anys
□ Més de 20 anys
□ Ns/Nc

Situació laboral
□ Estudiant
□ Treballo a la llar
□ Ocupat
□ Aturat
□ Jubilat
□ Ns/Nc
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