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AVANÇ DE PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE BEGUR 

ENQUESTA DE PERCEPCIÓ I EXPECTATIVES CIUTADANES. Març de 2023 

 
 
Dintre del procediment d’exposició al públic de l’Avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal de Begur 

i d’acord amb el Programa de participació ciutadana aprovat per l’Ajuntament en Ple en sessió de data 23 

de gener de 2023, es proposa la present enquesta de participació ciutadana. 

 

Aquest breu qüestionari es dirigeix a la ciutadania per tal de conèixer la seva opinió sobre temes claus 

relacionats amb els treballs del POUM. Es planteja com una enquesta de percepció de la realitat del 

municipi i sobre les expectatives ciutadanes a la formulació de la revisió del seu planejament general. 

 

 

QÜESTIÓ PRÈVIA: DADES DE L’ENQUESTAT 

 
Residència     > soc resident a Begur 
      > tinc casa de segona residència a Begur 

> vinc de vacances a Begur 
> cap de les anteriors 

Nacionalitat     > soc ciutadà espanyol 
      > soc ciutadà estranger 

Edat      > menor de 35 anys 
      > més gran de 35 anys i menys de 60 anys 

> més gran de 60 anys 
 

 

PREGUNTES DE L’ENQUESTA 

 

1.- MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT URBANA  

1.1 Aspectes ambientals i territorials 

Prioritza del número 1 a 8 per ordre de rellevància els aspectes ambientals i territorials que el POUM hauria 
de tractar de manera prioritària: 

> contaminació acústica 
> mobilitat sostenible 
> construcció sostenible 
> preservació del patrimoni natural 
> gestió del litoral i platges 
> rutes per vianants i camins de ronda 
> preservació del patrimoni històric i arquitectònic  
> Altres: indica quins 

1.2 Espais naturals 

Indica quin espai natural del terme municipal creus que requereix d’una especial protecció: 
 

> Les pinedes en el límit amb Pals 
> El massís muntanyós de S’Antiga a Aiguafreda 
> Les cales i platges 
> El Cap de Begur 
> El massís muntanyós en el límit amb Tamariu 
> La plana d’Esclanyà  
> Altres: indica quins 
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1.3 Problemàtiques rellevants 

Consideres que hi ha algun espai natural a Begur amb una problemàtica rellevant? Indica quin i la 
problemàtica que hi detectes. 
 

1.4 Patrimoni històric, cultural i arquitectònic 

Creus que hi ha algun element del patrimoni històric, cultural o arquitectònic que calgui protegir? Quin? 
 

> El Castell 
> El nucli històric de Begur 
> El nucli històric d’Esclanyà 
> Els antics nuclis mariners 
> Les torres de defensa 
> Les cases dels Indianos 
> Les masies  
> Altres: indica quins 

 
2.- ACTIVITATS ECONÒMIQUES I SERVEIS ALS CIUTADANS  

2.1 Equipaments i dotacions municipals 

Pel que fa als equipaments públics del municipi, creus que a part dels existents, caldria preveure’n més en 
els propers anys?  En cas afirmatiu, quins i en quina ubicació? 
 

2.2 Activitats econòmiques 

Creus que cal potenciar o limitar algun sector econòmic a Begur?  En cas afirmatiu, quins i per què? 
> Comerç 
> Indústria 
> Agricultura 
> Serveis 
> Turisme 

2.3 Turisme 

Quin tipus de turisme s’hauria de potenciar a Begur?  En cas afirmatiu, quin i per què? 

> Familiar 
> Esport i salut 
> Gent gran 
> Gastronòmic 
> Cultural 
> Platja 
> Natura 

2.4 Activitats i residència 

Pel que fa a les diferents activitats econòmiques i la seva integració en els àmbits residencials, quin tipus 
d’impactes destacaries?   

> En general no generen cap tipus de molèstia 
> Algunes si generen molèsties i s’haurien de situar fora 

dels nuclis residencials 
> Algunes si generen molèsties però caldria mantenir-les 

dintre dels nuclis residencials amb mesures 
correctores 

> No sap / no contesta 

 
En cas afirmatiu, per a quines activitats?  > Tallers i indústries 

> Construcció 
> Bars i restaurants 
> Terrasses a l’aire lliure 
> Hotels 
> Habitatges d’ús turístic 
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2.6 Habitatge 

Consideres que a Begur hi ha dificultat per accedir a l’habitatge?   
> No 
> Si, perquè hi ha poca oferta 
> Si, perquè els preus són molts alts 
> Sí, perquè els tipus d’habitatges que hi ha no s’ajusta a 

les meves necessitats 

En cas que hagis escollit l’última opció, quin tipus d’habitatge caldria?   
> Habitatge de lloguer 
> Habitatge de protecció 
> Pisos en edifici plurifamiliar 
> Cases adossades o en filera 
> Cases unifamiliars petites 

 
3.-MODEL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I MOBILITAT  

3.1 Model del municipi 

Pel que fa al model de desenvolupament urbà del municipi, quin model t’agradaria per Begur?   
> Un municipi més actiu econòmicament, recoltzant 

l’activitat a l’interior del propi municipi 
> Un municipi que promocioni més el turisme, la 

restauració, el comerç, les activitats lúdiques 
> Un municipi menys depenent de les activitats turístiques 
> Altres: digues quins 

3.2 Creixements futurs 

Pensant com t’agradaria que fos Begur d’aquí a 20 anys, que creus que s’hauria de fer en relació al 
creixement de població en el municipi?   

> S’hauria de permetre el creixement del municipi, però 
fins  a un límit i en certes zones 

> S’hauria de potenciar el creixement de la població 
resident en front als visitants 

> Altres: digues quins 
> No sap / no contesta 

3.3 Percepció sobre el municipi 

Què és el que més t’agrada i el que menys de viure a Begur?   
M’agrada... 

> El paisatge i l’entorn natural 
> La tranquil·litat 
> Tenir la costa i la platja a prop 
> Els nuclis antics 
> Els nuclis mariners 
> La disponibilitat de serveis 
> La proximitat i el tracte amb la gent 
> Altres: digues quins 
No m’agrada... 

> El creixement dels últims anys 
> L’afluència de gent en temporada turística 
> La manca d’activitat fora de temporada 
> El model de construcció residencial 
> La manca d’habitatge assequible 
> La dificultat d’aparcament als nuclis 
> La degradació dels entorns naturals 
> La manca de cohesió social 
> Altres: digues quins 
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3.4 Mitjans de transport 

Quin mitjà de transport utilitzes principalment quan et mous per Begur?   
> A peu 
> Bicicleta 
> Cotxe 
> Moto 
> altres: digues quins 

3.5 Mobilitat al municipi 

Quins consideres que són els principals problemes de mobilitat al municipi? Assenyala un màxim de tres 
respostes  

> Problemes per desplaçar-se a peu 
> Problemes per desplaçar-se en bicicleta  
> Problemes per desplaçar-se en cotxe 
> Problemes per desplaçar-se en moto  
> Problemes per desplaçar-se en cadira de rodes o amb 

cotxes de nens 
> Manca de transport públic 
> Dificultat per aparcar al nucli de Begur  
> Dificultat per aparcar a les cales i platges 

3.6 Estratègies per a la mobilitat 

Quins de les següents estratègies pel que fa a la mobilitat interna, consideres que hauria de prioritzar el 
POUM? Assenyala un màxim de tres respostes  

> Prioritzar els desplaçaments interns en cotxe 
> Potenciar els desplaçaments a peu i enbicicleta 
> Limitar l’accés en vehicle privat a determinades zones 
> Regular o limitar l’aparcament en els nuclis principals 
> Regular o limitar l’aparcament en els accessos a cales i 

platges 
> Potenciar el transport públic dintre i fora del municipi 
> No sap / no contesta  
> Dificultat per aparcar a les cales i platges 

 


