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Què és el POUM? 

El POUM és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, un instrument de planificació 
del territori que ordena urbanísticament el terme municipal de Deltebre i en dissenya 
el seu desenvolupament i creixement futurs. Per tant, té un paper rellevant en la 
manera en com es tractaran en un futur a Deltebre elements com: 

 

 
L’ordenació del 
sòl i els usos i 

activitats a 
potenciar al 

municipi 

Les necessitats 
socials i 

econòmiques 

La protecció 
del medi 
ambient 

La protecció 
del patrimoni 

cultural 
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Què és el POUM?  Fases de la tramitació 

Exposició pública 
(30 dies) 

Exposició pública 
(45 dies) 

Etapa actual 
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Què és la participació ciutadana? 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Procés ciutadans 

polítiques  
públiques 

diàleg 
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Què és la participació ciutadana?  Fases 

Avanç de Pla  
 

• Creació d’una WEB específica www.deltebrefutur.cat  
 

 

http://www.deltebrefutur.cat/
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Què és la participació ciutadana?  Fases 

Avanç de Pla  
 

• ENQUESTA de percepció i expectatives ciutadanes  
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Què és la participació ciutadana?  Fases 

Avanç de Pla  
 

• 8 SESSIONS de participació ciutadana 
 

• TRÍPTIC 
 

• INFORMACIÓ PÚBLICA dels treballs d’avanç del POUM 
 

• INFORME d’aportacions i propostes ciutadanes  
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Què és la participació ciutadana?  Fases 

Aprovació inicial  

• Sessió de retorn i PRESENTACIÓ de la proposta del POUM 
 

• EXPOSICIÓ PÚBLICA del POUM aprovat inicialment 
 

• OFICINA del POUM (2 mesos) 
 

• EXPOSICIÓ GRÀFICA explicativa del POUM 
 

• INFORME d’aportacions i propostes ciutadanes 
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Què és la participació ciutadana?  Fases 
 

Aprovació provisional i definitiva  

• Publicació i difusió de les versions aprovades 
 

• Informe de resposta a les al·legacions i informes de les administracions 
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3 coses que el POUM 
ha de tenir en compte 
 

Espais a millorar, zones a protegir, itineraris 
a millorar, equipaments a afegir, nous usos 
comercials – industrials, ... 
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PART 1. Treball individual 

 

• 1 aportació per pos-its 

 
PART 2. Posada en comú 



4.  Resultats recollits 
durant la dinàmica de 
participació 



POUM 
Participació 
ciutadana 

Dinàmica 
participació 

Resultats 

Vialitat i serveis: 

- Els carrers estan en mal estat, cal millorar-los i millorar-ne també el seu 
enllumenat. 

- El paviment i les voreres no són adequats, necessiten una renovació. 

- El clavegueram del municipi no funciona correctament. Cal millorar-lo per tal 
de prevenir inundacions. 

- Abans de pensar en nous carrers, cal adequar els que estan actualment en mal 
estat. 

- El carrer del pont, artèria principal del poble, en determinades èpoques queda 
col·lapsat i no hi ha aparcament enlloc. 

- Els accessos al poble són perillosos. Necessiten rotondes i remodelar alguns 
punts negres. 

- El C/ Goles de l’Ebre, ha de continuar sent de doble sentit i els seus carrers 
perpendiculars que siguin de sentit únic, canviant el sentit de manera alterna. 

- Aprofitar les obres de construcció de nous carrers per soterrar les línies 
elèctriques. 

-La xarxa de distribució d’aigua potable necessita una millora. 
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Model de poble i habitatge: 

- Carrers amples i habitatge unifamiliar són les opcions que necessita el poble. 

- Hi ha poca vida social als carrers. Es proposa alliberar els aparcaments donant més 
edificabilitat  en soterrani per poder permetre fer l’aparcament en condicions en planta 
baixa (sobretot a les vies principals). (Proposta sense consens, ja que alguns consideren que 
així s’acabaria amb l’estètica del poble, amb casetes amb el seu hort). 

- Algunes zones d’Hortets i Parellada que no són urbanes actualment podrien convertir-se en 
urbanitzables (sempre de manera individualitzada, ja que si no, és molt difícil arribar a un 
consens). 

- El municipi fins ara ha mantingut el caràcter de cases unifamiliars amb casa, hort i jardí, i 
això no s’hauria de perdre. 

- Per unir les zones de Jesús i Maria i La Cava s’ha de poder edificar en aquestes zones. Es 
podria aprofitar per construir noves cases per als fills. 

- Riumar s’hauria de convertir en una zona turística rural, familiar i tranquil·la, evitant el 
model tipus “Salou”. 

- Conservar l’estètica i el paisatge del poble (casa-hort) i conservar també els seus trets 
característics, com ara els canalets regadors com a part del seu patrimoni. 

- Potenciar l’edificabilitat plurifamiliar en les avingudes principals. 

- El patrimoni que hi ha ara al poble és el que li dóna el seu caràcter. Cal conservar les 
façanes i cases que tinguin un valor cultural i/o patrimonial. (Ex: El Coliseum o una farmàcia 
nova que no ha respectat els valors patrimonials). 
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Façana fluvial i del canal: 

- Cal conservar el paisatge fluvial. 

- El passeig fluvial és important per al poble. 

- Manquen punts d’accés al passeig del riu. 

- No construir noves edificacions a l’entorn de la façana fluvial (deixar-la lliure).  

- Els canalets han de ser conservats com estan ara, són un element 
característic. 

-  

 

 

 

Economia: 

- La zona industrial pot mantenir la seva ubicació. 

-El centre comercial pot ser ordenat i potenciat. 

- El turisme pot ser un gran agent potenciador del poble. Es poden potenciar 
l’agroturisme, els horts, les tradicions, etc.  

- Tot i la importància del turisme, el poble ha de buscar alternatives per no 
dependre només d’aquest sector. 

-  La zona del pont pot ser un bon lloc on implementar nous serveis 
(restauració, comercials, turístics...). És una bona zona per explotar. 
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Zones verdes: 

- Les zones verdes existents necessiten una millora, i en calen de noves que en 
solucionin les mancances (per exemple, que hi hagi més parcs per als infants). 
(Punt de conflicte ja que ningú vol que s’ubiquin en els seus propis terrenys, tot 
i que es comenta que es poden buscar alternatives per a que no afectin a cap 
veí). 

- Són necessàries noves zones infantils a La Parellada i a la zona de 
l’Ajuntament. 

 

Equipaments: 

- La zona esportiva es pot mantenir i potenciar, deixant de fer les coses de 
manera desordenada o sense serveis. 
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Espais on no cal que el POUM actuï 
• El paisatge de Deltebre. 
 
 

Espais on hauria d’actuar el POUM 
• La Parellada, possibilitar la edificació de 
terrenys on els veïns volen edificar i no 
poden. 
• Mantenir les edificacions unifamiliars 
característiques, ja que els blocs de pisos 
estan sense edificar. 
• Carrers en mal estat, cal asfaltar-ne 
alguns. 
• Enllumenat. 
• Solars buits. 
• Conservació de canals i desaigües. 
• Estètica del poble. 
 

Resultats de la dinàmica inicial 
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Gràcies per la vostra 
participació 

Laura Cid                   Laura Llavina                  
lcid@lavola.com      laurallavina@lavola.com  
 
www.lavola.com 
@Lavola1981 
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