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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: 
- Necessitat de millorar els accessos per temes de seguretat 
viària (destacant la sortida del “xatarrero”). 
- Manca de coherència en les direccions i sentits de circulació 
per dins el poble.  
- Manteniment primari dels serveis i infraestructures.  
- Problemes en l’accessibilitat de la via pública (voreres 
estretes) i, en canvi, es destaca que al poble hi ha moltes 
persones amb problemes de mobilitat reduïda.  
- Manca de continuïtat dels carrils bici, queden tallats. 
- Manca transport públic que doni cobertura a totes les zones 
del poble (proposta de servei amb microbús). 
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Connexions / Serveis: 
- Serveis de connexió a internet deficient a algunes zones. 
Fibra òptima seria ideal. 
- Proposta de soterrament de les línies elèctriques. 
- Els serveis són molt deficitaris en general: línies elèctriques, 
subministrament d’aigua... Es destaca com a exemple la plaça 
20 de maig, on en una banda encara no hi ha clavegueram. 

 

Zones verdes: 
- Cal millorar el manteniment de les zones verdes dins el 
municipi. 
- Es considera que el nombre de zones verdes al municipi és 
elevat. 
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Model de poble: 

- No hi ha homogeneïtat amb la tipologia de les edificacions. 

- Disparitat en les alçades dels habitatges, estudiar la 
unificació de criteris en aquest aspecte. 

- Protegir la forma de vida que hem tingut fins ara: ciutat 
jardí. 

- L’antic POUM preveia moltes unitats d’actuació en zones 
urbanes que afectaven habitatges existents. No establir 
actuacions en zones habitades.  

- Cal potenciar les zones no urbanitzades. 

- Per unificar les zones de La Cava i Jesús i Maria caldrà 
eliminar les zones rústiques existents al mig. 

- No planificar tot el territori, sinó reservar zones per a 
possibles projectes futurs, com ara el port. 

-  



POUM 
Participació 
ciutadana 

Dinàmica 
participació 

Resultats 

Equipaments: 
- Manca d’equipaments culturals. No hi ha cap auditori o 
espai per música i teatre.  
- No hi ha espai perquè les entitats puguin reunir-se o els 
que hi ha, no estan oberts per les entitats. 
- Falta una bona definició dels equipaments existents. 
- Els equipaments actuals no responen a les necessitats dels 
ciutadans del poble. 
 

 
Activitats: 
- Zones agrícoles. Considerar la ubicació d’un polígon fora del 
nucli urbà per diferenciar-lo de la zona urbana. 
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Façana Fluvial: 

- La façana del riu no té uns criteris clars d’edificabilitat. Cal 
unificar els criteris per a que no es puguin fer cases de dos o 
tres pisos a primera línea del riu.  

- Potenciar la façana fluvial amb temes comercials o turístics. 

- Crear zona comercial en punts estratègics com el pont però 
respectant el paisatge fluvial. 

- Potenciar al màxim el parc del riu (no fer més zones verdes, 
potenciar aquesta existent). 

 
Façana del canal: 

- Façanes aparador tipus polígon però amb comerços, una zona 
comercial (zona de préstec, mirant cap al poble).  
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Els nombres del següent quadre fan referència a localitzacions que es poden trobar al mapa de la següent 
pàgina. 

Espais on no cal que el POUM actuï 
 
1- Camp de futbol i església de Jesús i 
Maria centre: Necessiten carrers amples i 
una nova edificabilitat. 
7- El Parc del riu és una zona verda 
important al poble(1). 
Riumar: Cal deixar-ho com està i potenciar 
altres zones del municipi. 
 
 
(1)Aquesta aportació es va recollir per part de dues persones diferents. 

Espais on hauria d’actuar el POUM 
 
2- La rotonda que ajunta les dues 
carreteres és molt perillosa. 
3- Cal millorar el parc del riu. 
5- Parellada és sòl rústic i està al mig del 
poble, per poder unir els pobles s’ha de 
poder edificar i no fer-hi horts(2). 
6- Molí de Mirons: Cal millorar la vista al 
riu, els edificis són molt vells. 
 
(1)Aquesta aportació es va recollir per part de tres persones diferents. 

Resultats de la dinàmica inicial 
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Punts positius (en verd) i negatius (en vermell) de Deltebre 
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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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