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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 
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Mobilitat: 
- El municipi té moltes barreres arquitectòniques, sobretot a nivell de 
voreres (molt estretes o inexistents en molts casos). 
- Les condicions de mobilitat de la majoria de carrers són deficient i molts 
necessiten ser arreglats. 
- Els carrils bici caldria que s’estenguessin per tot el municipi. 
- Es destaca importants problemes de mobilitat derivats de les direccions 
dels carrers i els sentits de circulació. 
- El canal és un punt negre en tant a accidents de trànsit. Caldria una via 
lateral a mode de ronda per solucionar-los. 
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Serveis: 
- L’enllumenat del poble és deficient. 
- No hi ha parcs infantils. 
- Les línies elèctriques es poden soterrar. 
- Es proposa soterrar els contenidors, com es fa a la resta de la comarca 
(Punt on no hi ha consens). 
- Si es produeixen obres en un carrer, aprofitar aquestes per incidir en la 
millora dels equipaments. 
- El clavegueram a Deltebre no funciona correctament. Cal una neteja dels 
desaigües i considerar tapar-los en alguns casos. 

Activitats econòmiques: 
- L’agricultura ha estat un eix important de Deltebre que no es pot deixar 
perdre. 
- Ampliar i unificar la zona industrial. 
- Es proposa potenciar les zones comercials. 
- El turisme pot ser una de les activitats econòmiques a potenciar. 
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Equipaments: 
-No hi ha equipaments per a joves dins el poble. 
-Fan falta més zones lúdiques per a infants. 
- Els bombers més propers són a Amposta. Caldria disposar d’un servei 
de bombers (CAP). 
- Falten espais on desenvolupar activitats culturals. 
- Les instal·lacions esportives i lúdiques presenten mancances 
importants. 
- La finca “Maset” es podria explotar com a equipament, per tal de 
conservar-la. 

Façana riu / canal: 

- Es proposa que les cases que es troben a prop del riu mantinguin la seva 
alçada d’edificació, però a mesura que s’apropen a la zona del nucli urbà, 
es pot permetre incrementar l’alçada, tot mantenint la façana del riu. 

- La zona del riu es pot dinamitzar potenciant zones lúdiques i comercials 
en el seu entorn. 

- La línia de costa és un dels atractius de Deltebre. Cal conservar-la i 
gestionar millor les zones de platges evitant-ne la regressió. 
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Model de poble: 

- El desenvolupament del POUM ha de comportar expropiar el mínim 
possible, i en cas que s’hagi d’expropiar, cal que aquestes expropiacions 
siguin remunerades convenientment. 

- Els habitatges unifamiliars són el que ha caracteritzat Deltebre fins ara, i 
es prefereix seguir amb aquest model de municipi. 

- S’ha de buscar l’equilibri entre el respecte a la propietat privada i 
l’interès general. 

-Es poden unificar els criteris urbanístics tot respectant la idiosincràsia 
típica del poble. 
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Zones verdes: 

- Les zones verdes i parcs existents són poc adequats per a l’ús que se’n 
fa. 

- Les noves zones verdes es poden ubicar a prop dels equipaments ja 
existents. 

Territori: 

- La estabilització i protecció del Delta és un punt clau per al futur de 
Deltebre. 

- Cal assegurar que cadascú des de qualsevol punt pugui gaudir del 
paisatge, tant del riu com dels arrossars, fet que s’aconseguiria escalant 
l’alçada dels edificis. 
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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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