PLAN DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTABLE
DO CONCELLO DE A LAMA
Enquisa anónima para o PMUS de A LAMA
Agradecemos moito a súa colaboración

Sexo:
Muller
Home
Idade:
……………
Lugar de residencia:
……………………………………………………………………..…..…..……
Ocupación:
………………………………………………………………………………………...……
Ten vostede a mobilidade reducida (se precisa de axuda de alguén, dunha cadeira de
rodas, se leva carrito de bebé, etc)
SI
NON
Dispón de vehículo a motor?
SI
NON
Se respondeu afirmativamente á pregunta anterior, indique o tipo de vehículo ou
vehículos dos que dispón
…………………………………………………………………………………………………...……….….
O seu centro de estudios / traballo atópase no Concello de A Lama?
SI
NON

Se respondeu negativamente, onde se atopa o seu lugar de traballo / estudios?

…………………………………………………………………………………………...……………..……

Número de desprazamentos
Indique con qué FRECUENCIA se despraza para realizar as seguintes
actividades.
Contarán como desprazamento tanto a ida como a volta (cada vez que vai ou volve dun
sitio é un desprazamento).

MOTIVO DO

NÚMERO DE

DESPRAZAMENTO

DESPRAZAMENTOS

TRABALLO
ESTUDIOS
COMPRAS/COMERCIO
TAREFAS FAMILIARES
(coidado maiores, levar nenos
ao cole)
ACTIVIDADES CULTURAIS
(bibliotecas, cines, teatro)
XESTIÓNS ADMINISTRATIVAS
(concello, avogados, correos)
CUESTIÓNS MÉDICAS (centro
de saúde, hospital, farmacia)
RECREATIVO/OCIO (paseos,
deportes)
HOSTALARÍA (bares,
restaurantes, cafeterías)

Indique o TEMPO que precisa nos desprazamentos para cada un dos
motivos reflexados.

MOTIVO DO
DESPRAZAMENTO
TRABALLO
ESTUDIOS
COMPRAS/COMERCIO
TAREFAS
FAMILIARES (coidado
maiores, levar nenos
ao cole)
ACTIVIDADES
CULTURAIS
(bibliotecas, cines,
teatro)
XESTIÓNS
ADMINISTRATIVAS
(concello, avogados,
correos)
CUESTIÓNS MÉDICAS
(centro de saúde,
hospital, farmacia)
RECREATIVO/OCIO
(paseos, deportes)
HOSTALARÍA (bares,
restaurantes,
cafeterías)

0-10 min.

10-20 min.

20-40 min.

40-60 min.

Máis de

Máis de 2

1 hora

horas

Indique o HORARIO no que realiza estes desprazamentos.
Marque o número de desprazamentos na casiña que corresponda

MOTIVO

ANTES
DAS 9:00

TRABALLO
ESTUDOS
COMPRAS/COMERCIO
TAREFAS
FAMILIARES (coidado
de maiores, levar
nenos ao cole)
ACTIVIDADES
CULTURAIS
(bibliotecas, cines,
teatro)
XESTIÓNS
ADMINISTRATIVAS
(concello, avogados,
correos)
CUESTIÓNS MÉDICAS
(centro saúde,
hospital, farmacia)
RECREATIVO/OCIO
(paseos, deportes)
HOSTALARÍA (bares,
restaurantes,
cafeterías)

9-12

12-15

15-18

18-21

21-24

MÁIS
DAS 24

Qué podería facer que utilizase máis o AUTOBÚS?
Ter a parada cerca da casa
Que me leve a onde necesito
As frecuencias fosen maiores
Prezo reducido
Horarios claros e estables
Outros. Indique cales……………………………………………….

Qué podería facer que se desprazase máis a PÉ?
Que houbese máis beirarrúas
Percorridos adaptados para mobilidade reducida
Maior seguridade dos viais
Os destinos habituais quedasen máis cerca
Outros. Indique cales…………………………………………….….

¿Qué faría que se desprazase máis en BICICLETA?
Que houbese máis itinerarios habilitados para bicicleta
Maior seguridade dos viais
Que tivera bicicleta
Que non houbese tanta pendente percorridos
Outros. Indique cales…………………………………………………

Aproveitamento dos desprazamentos na mesma viaxe
Se aproveita a mesma viaxe para facer varias tarefas, indique cales delas son as que enlaza
habitualmente, (por exemplo se vai a traballar e na mesma viaxe aproveita para deixar aos
nenos no colexio).
Pode contestar a unha ou a varias das opcións.
Cando vou a …………………………………………………..….………..…………...
Aproveito para………………………………………………………………….……….
Cando vou a …………………………………………………………………………….
Aproveito para…………………………………………………………………………..

Valore a necesidade das seguintes melloras na mobilidade no Concello de
A Lama

Medidas para reducir a velocidade do tráfico, zonas 30, etc
0.Nada

1.Pouco

2.Bastante

3.Moito

Creación de novos aparcadoiros na contorna da vila.
0.Nada

1.Pouco

2.Bastante

3.Moito

Mellorar e completar a rede peonil: as beirarrúas e os camiños.

0.Nada

1.Pouco

2.Bastante

3.Moito

Mellorar a rede ciclista: creación de carrís bici, etc.

0.Nada

1.Pouco

2. Bastante

3.Moito

Mellorar a calidade urbana: peonalización de rúas de interese para o
comercio ou a hostalaría

0.Nada

1.Pouco

2.Bastante

3.Moito

Mellorar a accesibilidade para persoas con mobilidade reducida e persoas
maiores.

0.Nada

1.Pouco

2.Bastante

3.Moito

Medidas para reducir as molestias do tráfico de camións, limitación de
horarios, etc.

0.Nada

1.Pouco

2.Bastante

3.Moito

Medidas para a mellora do transporte público: mellora na información,
cambios nas paradas…

0.Nada

1.Pouco

2.Bastante

3.Moito

mobilidadeinfourban@yahoo.com

