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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: 

- Poca accessibilitat en vehicle privat, i mobilitat dificultosa dins el poble. Estudiar-
ne la millora i la inclusió de rotondes per a donar més fluïdesa. 

- Les interseccions de la carretera del canal són deficients. 

- Diverses barreres arquitectòniques dins el municipi. 

- Poques zones peatonals, planificar-ne de noves. 

- Poca lògica  en els carrils bici. S’han de dotar de continuïtat i que tinguin 
recorreguts clars. Caldria prioritzar connexió amb els centres educatius: Escola 
Riumar i Escola Sant Miquel  (on el carril bici passa per un carrer paral·lel).  

- Els accessos a l’escola són deficients, cal millorar-los. 

- Hi ha poques zones d’aparcament, especialment a prop de les zones comercials. 

- Alguns carreres del poble tenen un asfaltat deficient.  

- Es posa d’exemple el carrer riu Llobregat com a model de carrer que agrada (tot i 
que hi manca carril bici). 

- Manca senyalització i direccions cap a punts d’interès del poble. 
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Indústria: 

- Pocs polígons industrials al poble. Obrir i ampliar polígons industrials, per 
potenciar la indústria i crear llocs de treball, esdevenint el centre de referència en 
aquest àmbit dins el Delta. 

- Problemes d’accessibilitat als polígons. 

 

Façana fluvial i del canal: 

- Les façanes del riu i del canal són millorables.  

- Obrir el poble a la façana del riu. 

- La zona del riu està infrautilitzada. Considerar-ne un ús turístic, especialment a 
la zona del passeig fluvial, i potenciar l’allotjament turístic a la zona. 
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Model de poble: 

- Pobra imatge del poble, especialment la façana fluvial. Manca homogeneïtat en 
els tancaments de parcel·la i unificar criteris d’edificabilitat. 

- Disparitat en l’alçada de les edificacions, es proposa mantenir com a criteri 
d’edificabilitat l’alçada baixa.  

- Unificar criteris d’edificabilitat i establir zones de blocs pel centre comercial i a 
la resta zones de vivendes unifamiliars  (tant aparellades com aïllades). 

- Aprofitar solars buits per a establir noves edificacions. Hi ha moltes zones no 
urbanes o urbanes no edificades dins el poble. Es poden utilitzar per a definir-les 
com a cases unifamiliars aïllades o adossades. 

- Evitar afectar als veïns pel que fa a habitatges, finques i les possibles 
expropiacions. 

- El centre del poble no és viu: establir-hi zones d’oci amb restaurants, etc. 

- Manquen zones d’oci per als joves. 

- Potenciar allò que tenim. 
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Equipaments: 

- Falten espais per a practicar esports, tant per petits com per a grans. 

- Manquen espais d’oci per a joves. 

- Potenciar les escoles oficials al centre de La Cava (música, anglès, temps de 
lleure...) 

- Els petits parcs infantils no s’utilitzen. Renunciar a fer-ne de nous. 

- Crear espais per a conèixer millor el Delta, potser per a escoles. 

- Es dóna poc ús a la plaça Coliseum. 

- Millorar les infraestructures del poble. 

Habitatge social: 

- Poca oferta d’habitatge social. 

- Fomentar l’habilitació de pisos de protecció social. 
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Serveis: 

- Les infraestructures enllumenat, clavegueram... són deficients. Es proposa 
valorar el soterrament de les línies elèctriques. 

- Alguns solars o zones verdes estan bruts i/o descuidats. 

- A l’hora d’arreglar els carrers tenir en compte les instal·lacions que es volen fer 
per aprofitar les obres. 

 

 
Comerç: 

- La zona del centre de La Cava té poc ús, les galeries estan buides ja que les 
persones no van caminant pel centre. Cal potenciar-la comercialment per donar 
vida al poble.  

- Establir zones comercials de petit comerç amb aparcaments propers. 

Zones verdes: 

- Poques zones verdes properes al riu on realitzar activitats. 

- Zones verdes poc equipades i poques per a nens. 

- Manquen zones verdes i equipaments que no siguin camps de futbol. 
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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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