
ENQUESTA ELECCIONS COMUNALS 2003

Associació per a la Defensa de la Natura (ADN)

PS Sant Julià de Lòria

BLOC GENERAL

1  . Creu que és important la creació d’espais naturals protegits dins la seva 
parròquia?

SI   NO                       NS/NC  

2 . Creu que el Govern hauria de signar i ratificar el Conveni europeu del 
Paisatge?

SI   NO                       NS/NC  

3 . Creu que el Consell General hauria d’aprovar abans de l’any 2005 una Llei 
de conservació del patrimoni natural?

SI   NO                       NS/NC  

4 . És partidari de l'aplicació del conveni d’Aarhus sobre l’accés a la informació, 
la participació del públic en la presa de decisions i l’accés a la justícia en 
matèria de medi ambient?

SI   NO                       NS/NC  

5 . Creu que els paisatges naturals i culturals de la seva parròquia tenen 
garantit ara per ara el seu futur?

SI   NO   NS/NC  

6 . Creu la vostra força política que cal incentivar l'agricultura i la ramaderia?
SI   NO                       NS/NC  

7 . Aplicarà mesures per reduir la contaminació lumínica i acústica?
SI   NO                       NS/NC  

8 . Regularà les activitats motoritzades als camins de muntanya?
SI   NO                       NS/NC  

9 . Promourà plans de restauració dels sectors naturals degradats?
SI   NO                       NS/NC  

10 . És partidària la seva força política d’una ecotaxa (p.ex. sobre les llicències 
de construcció), l’import de la qual reverteixi exclusivament en la 
conservació i millora del medi ambient?



SI   NO                       NS/NC  

11 . Creu la vostra força política que cal desenvolupar una Agenda 21 local a la 
parròquia?

SI   NO                       NS/NC  

12 . Establirà una política decidida de control de la demanda energètica que 
inclogui un seguit de campanyes concretes sobre mesures d'estalvi i 
eficiència?

SI                    NO             NS/NC  

13 . Contemplar un estalvi del 15% de l’energia en edificis de l’Administració en 
l’horitzó 2006 i donar exemple de l’ús d’energia solar a través de projectes de 
solarització als edificis públics, serà una de les prioritats de la seva política en 
els propers 4 anys?

SI                    NO   NS/NC  

14 . Fomentarà mesures de prevenció que evitin la contaminació del sòl?
SI   NO                       NS/NC  

15 . Elaborarà una estratègia de reducció d'emissions de CO2, amb l'adopció de 
les corresponents mesures reductores?

SI                    NO   NS/NC  

16 . Estaria disposada la seva força política a acceptar un hipotètic 
emplaçament d’un equipament de tractament de residus a la parròquia?

SI   NO                       NS/NC  

17 . Darrerament s’han produit alguns casos d’intoxicació a causa de la mala 
qualitat de l’aigua. Creu la vostra força política que el subministrament i la 
qualitat de l'aigua està garantit en un contexte d'augment imparable de 
vivendes i places hoteleres?

SI          NO   NS/NC  

18 . Les directives de la UE situen com a primer objectiu de la planificació 
hidrològica la preservació de l'estat ecològic dels rius de cada conca. 
Vetllarà pel manteniment constant dels cabals mínims dels rius de la seva 
parròquia?

SI   NO                       NS/NC  

19 . Incidirà decididament en mesures d'estalvi d'aigua tant en el consum 
domèstic com en l'industrial i en la fabricació de neu per a l’esquí?

SI   NO                       NS/NC  

20 . Aturarà definitivament la política de canalització de rius i rieres?
SI   NO                                NS/NC  

21 . Establirà l’obligació de separar les xarxes d’aigües pluvials i aigües negres 
en les noves construccions?

SI   NO                                NS/NC  



22 . Començarà l’adaptació de les canalitzacions i col·lectors ja existents a fi de 
poder separar les aigües pluvials i les negres?

SI   NO                       NS/NC  

23 . Establirà una xarxa eficient de transport públic que faciliti les connexions 
àgils entre els pobles de la seva parròquia, amb la finalitat de millorar el 
servei i reduir el volum de trànsit amb vehicles particulars?

SI   NO                       NS/NC  

24 . Creu la vostra força política que és prioritari pel país facilitar el transport 
públic cap a les estacions d’esquí?

SI   NO                       NS/NC  

25 . Creu la vostra força política que cal impulsar la conservació i la restauració 
dels camins rals entre nuclis?

SI   NO                       NS/NC  

26 . Creu la vostra força política que és necessari pel país la construcció del 
metro aeri?

SI          NO   NS/NC  

27 . Creu la vostra força política que és necessari pel país la construcció de 
l’Aeroport dels Pirineus a la Seu d’Urgell?

SI                    NO             NS/NC  

28 . Avaluarà detalladament el vostre grup polític les conseqüències de les 
previsions de creixement de la població contemplades en el Pla d’Ordenació 
i Urbanisme Parroquial?

SI   NO                       NS/NC  

29 . Promourà  tècniques de construcció que minimitzin la generació de runa?
SI   NO                       NS/NC  

30 . Desestimarà qualsevol demanda d'urbanització lligada a la creació o a 
l'existència d‘estacions d’esquí?

SI          NO   NS/NC  

31 . Creu la vostra força política que cal exigir, com ho exigeix la normativa 
comunitària, una avaluació ambiental estratègica de les polítiques, 
programes, plans i estratègies que s’impulsin des del comú? (p.ex. els plans 
d’urbanisme)

SI   NO                       NS/NC  

32 . Creu la vostra força política que cal establir penalitzacions fiscals a les 
vivendes buides de la parròquia per evitar la sobreconstrucció?

SI   NO                       NS/NC  

33 . Prohibirà les noves construccions i instal·lacions situades en els marges 
dels rius per evitar l’impacte sobre els boscos de ribera?

SI   NO                       NS/NC  



34 . Creu la vostra força política que cal posar fi a la construcció de noves 
urbanitzacions disperses (separades dels nuclis tradicionals de població) en 
la seva parròquia?

SI          NO             NS/NC  

35 . Considera necessària una revisió del pla d’ordenació i urbanisme 
parroquial abans dels sis anys que estableix la Llei?

SI                    NO   NS/NC  

36 . Creu que és necessari modificar la llei d’ordenació del territori i urbanisme, 
eliminant-ne la disposició addicional que obliga a mantenir l'edificabilitat 
global existent abans de l’aprovació de la Llei?

SI   NO                       NS/NC  

37 . Creu que s'ha d'aprovar una moratòria en la construcció de noves places 
hoteleres?

SI   NO                       NS/NC  

38 . Ampliarà els dominis esquiables de la seva parròquia?
SI          NO   NS/NC  

39 . Impulsarà mesures per promoure un turisme no massificat, basat en el 
paisatge i respectuós amb el patrimoni natural i cultural?

SI   NO                       NS/NC  

40 . Creu que el model urbanístic de la costa mediterrània és un bon model 
territorial?

SI   NO   NS/NC  

41 . Creu que Andorra s’ha de consolidar com un destí turístic massificat, amb 
els nuclis de població units formant un continu urbà al llarg d'un gran carrer 
comercial?

SI          NO   NS/NC  

42 . Creu que les campanyes de promoció exterior amb paisatges idíl.lics i 
tranquilitat es corresponen amb la realitat?

SI   NO   NS/NC  

SANT JULIÀ

43 . Està d’acord amb el recobriment del riu al seu pas pel nucli urbà de Sant 
Julià?

SI             NO   NS/NC  

44 . Creu que cal buscar alternatives per a la dinamització socioeconòmica de 
la parròquia que no comportin el recobriment del riu Valira?

SI   NO                       NS/NC  

45 . Creu que cal protegir legalment el bosc de la Rabassa, i promoure-hi un 
model turístic respectuós amb el medi, sense ginys mecànics ni vehicles a 
motor?



SI   NO                       NS/NC  

46 . Recolzarà el projecte de protecció de la vall del Madriu-Perafita-Claror, 
encara que no sigui declarada Patrimoni de la Humanitat?

SI   NO                       NS/NC  

Obsevacions / Comentaris


